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НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 
 

Цей національний стандарт ДСТУ EN 16433 «Жалюзі внутрішні. Захист 

від ризиків затискання. Методи випробування», прийнятий методом 

перекладу, – ідентичний щодо EN 16433:2014 (версія en) «Internal blinds. 

Protection from strangulation hazards. Test methods». 

 Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в 

Україні, - ТК 142 «Ґрунтознавство». 

 Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 16433:2015, який 

прийнятий методом підтвердження. 

 У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають 

законодавству України. 

 До стандарту внесено такі редакційні зміни: 

- слова «цей європейський стандарт» і «цей документ» замінено 

на «цей стандарт»; 

- структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», 

«Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та 

визначення понять» і «Бібліографічні дані» – оформлено згідно з вимогами 

національної стандартизації України; 

- у розділі «Нормативні посилання» наведено «Національне 

пояснення», виділене рамкою; 

- з «Передмови» до EN 16433:2014 у цей «Національний вступ» 

внесено все, що безпосередньо стосується цього стандарту; 

- познаки одиниць фізичних величин відповідають вимогам 

комплексу стандартів ДСТУ 3651-97; 

- долучено довідковий додаток НА (Перелік національних 

стандартів України, ідентичних і/або модифікованих з міжнародними 

стандартами, посилання на які є в цьому стандарті); 
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У цьому стандарті є посилання на міжнародні стандарти EN 12216,   

BS 7231-1, ANSI/WCMA A100.1 (PS2), CEN/TR 13387, які не впроваджені в 

Україні як національні, чинних замість них документів немає. 

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, 

можна отримати в Національному фонді нормативних документів. 
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ВСТУП до EN 16433:2014 

 

Цей стандарт (EN 16433:2014) підготовлений Технічним Комітетом 

CEN/TC 33, Двері, вікна, жалюзі, будівельні залізні вироби та екранні стіни, 

роботу секретаріату якого забезпечує AFNOR (Association Francaise de  

Normalisation, Асоціація стандартизації Франції). 

Цей документ підготовлений за дорученням CEN Європейською 

Комісією та Європейською Асоціацією Вільної торгівлі. 

Цей стандарт є частиною з серії стандартів щодо жалюзі та віконниць 

для будівництва, як встановлено в EN 12216. 

Захисні пристрої, використовувані згідно з EN 13120, повинні 

відповідати EN 16434 щодо випробування компонентів та EN 16433 щодо 

функціональності. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 

 
 

ЖАЛЮЗІ ВНУТРІШНІ 

ЗАХИСТ ВІД РИЗИКІВ ЗАТИСКАННЯ 

Методи випробування 
 
 

INTERNAL BLINDS 

PROTECTION FROM STRANGULATION HAZARDS 

Test methods 

 
Чинний від ____________ 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

Цей стандарт встановлює методи випробування для перевірки вимог 

щодо захисту від затискання. 

Цей стандарт застосовний до всіх внутрішніх жалюзі, як встановлено в 

EN 13120, сіток для захисту від комах, як встановлено в EN 13561, і до 

жалюзі у герметичних склопакетах. 

Цими виробами можна керувати вручну, з компенсаційними 

пружинами або без них, або за допомогою електродвигунів (вироби з 

управлінням від силового привода). 

Хоча на час публікації цього стандарту не існувало виробничих 

стандартів для штор, методи випробувань, встановлені в цьому стандарті, 

можуть бути застосовні до таких виробів. 

 



ДСТУ EN 16433:20__ 

2 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

 

Наведені нижче нормативні документи, повністю або їх частини, на які 

є нормативні посилання в цьому стандарті, необхідні для застосування 

цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені 

видання. У разі недатованих посилань потрібно користуватись останнім 

виданням нормативних документів (разом зі змінами). 

EN 12216, Shutters, external blinds, internal blinds — Terminology, 

glossary and definitions  

EN 13120, Internal blinds — Performance requirements including safety  

EN 13561, External blinds and awnings — Performance requirements 

including safety 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

 

У цьому стандарті вжито терміни та відповідні визначення, наведені в  

EN 12216, EN 13120 і EN 13561, та подані нижче. 

3.1 детектор у формі голови (head probe) 

Випробуваний зразок, що репрезентує голову дитини. 

Примітка. Див. рис. 2. 

3.2 детектор доступності (accessibility probe) 

Випробуваний зразок, що репрезентує палець дитини. 

Примітка. Див. рис. 2. 

 НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ  

EN 12216 Віконниці, зовнішні та внутрішні жалюзі. Термінологія, 

словники та визначення 

EN 13120 Внутрішні жалюзі. Експлуатаційні вимоги та вимоги щодо 

безпеки  

EN 13561 Зовнішні жалюзі. Експлуатаційні вимоги та вимоги щодо 

безпеки  
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3.3 довжина тягового(их) шнура(ів), ланцюга(ів), кулькового(их) 

ланцюга(ів), стрічки(ок) тощо (length of pull cord(s), chain(s), ball-chain(s), 

tape(s) and similar) 

Відстань від найвищої точки внутрішнього жалюзі до нижчої точки петлі 

шнура, ланцюга, кулькового ланцюга, стрічки тощо. 

Примітка. Див. рис. 1. 

 
Познаки: 

1 довжина тягового(их) шнура(ів), ланцюга(ів), кулькового(их) ланцюга(ів), стрічки(ок) тощо. 

Рисунок 1 - Ілюстрація довжини тягового(их) шнура(ів), ланцюга(ів), 

кулькового(их) ланцюга(ів), стрічки(ок) тощо. 

 

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Всі випробування, встановлені в цьому стандарті, виконують за 

(23 ± 5) °С. Найбільше допустиме відхилення для всіх розмірів, мас та сил 

складає (± 1) %.  

Хоча на всіх рисунках показано вільно підвішені вантажі для 

прикладених сил, для досягнення такого самого ефекту дозволено 

використовувати інші способи. Якщо не зазначено інше, для прикладення 

навантажень застосовують шків діаметром 20 мм. 

У додатку А наведено блок-схему, на якій узагальнено випробування, 

які виконують на внутрішніх жалюзі. 
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Внутрішні жалюзі встановлюють відповідно до специфікації виробника 

так, щоб установка, тобто випробувальний стенд, кріплення тощо, не 

впливали на результати випробувань. 

У контексті цього стандарту термін «шнур(и)» означає «шнур(и), 

ланцюг(и), кульковий(і) ланцюг(и), стрічка(и) тощо». 

Детектор у формі голови повинен мати розміри та конструкцію, 

наведені на рисунку 2. Його виготовляють з жорсткого матеріалу, він 

повинен мати гладку поверхню. 

Примітка. Цей детектор взято з ANSI/WCMA A100.1-2010 і є еквівалентом 

детектора у формі маленької голови, визначеного в CEN/TR 13387:2004 (табл. 3.3 B), що 

репрезентує дітей у віці від 9 до 12 місяців. 

 

Рисунок 2 – Розміри детектора у формі голови 

 

Детектор доступності повинен мати розміри та конструкцію наведені на 

рисунку 3. 

148 мм 

R 55 мм 

110 м
м

 

150 м
м

 



ДСТУ EN 16433:20__ 

5 

 

 

 

Рисунок 3 – Детектор доступності 

 

5 ВИПРОБУВАНИЙ ЗРАЗОК 

 

Випробувальний зразок повинен бути репрезентативним для 

сімейства виробів, до якого можуть належати внутрішні жалюзі з різними 

розмірами або вагою. 

У контексті даного стандарту визначено сімейство виробів стосовно 

використання загальноприйнятого(их) пристрою(їв) безпеки та будь-яких 

особливостей конструкції щодо захисту від затискання. 

У межах сімейства випробовуваний зразок обирають таким чином, щоб 

задовольнити такі умови: 

– системи натягнення: це випробування проводять на внутрішніх 

жалюзі з найбільшою довжиною робочого(их) шнура(-ів); 
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ϕ 
38

 м
м

 

6 
м
м

 

2 
м
м

 

2 мм 

ϕ 
4 
м
м

 

10
 м
м

 



ДСТУ EN 16433:20__ 

6 

– пристрої аварійного вимкнення: випробування проводять на 

внутрішніх жалюзі, враховуючи найбільшу кількість тягових шнурів; 

– системи накопичення: випробування проводять на внутрішніх 

жалюзі, враховуючи найбільшу довжину та кількість тягових шнура(ів) за 

піднятої завіси; 

– внутрішній(і) шнур(и): випробування проводять на внутрішніх жалюзі, 

враховуючи найбільшу відстань між двома послідовними точками 

кріплення/утримування. 

У межах сімейства виробів не існує відмінностей у конструкції 

внутрішніх жалюзі, які могли б вплинути на випробування щодо заплутування. 

 

6 СИСТЕМА АВАРІЙНОГО ВИМКНЕННЯ 

 

6.1 Загальні положення 

 

Для випробовувань, встановлених у 6.2, в петлю вставляють 

випробувальний циліндр діаметром 60 мм, виготовлений з твердого 

матеріалу. Поступово, у напрямку згори донизу, прикладають загальну масу, 

встановлену в EN 13120. До цієї маси входить маса циліндра. «Поступово» 

означає, що динамічний вплив на шнур буде відсутній. 

Примітка. Мається на увазі, що випробувальний циліндр репрезентує шию дитини. 

 

6.2 Метод випробування 

 

6.2.1 Операційна система, що складається з тягового(их) 

шнура(ів), що утворюють небезпечну петлю 

Довжину тягового(их) шнура(ів) потрібно виміряти. 

Випробування проводять на системі аварійного вимкнення таким 

чином, щоб пристрій вимкнення послідовно розташовувався у найвищому 

можливому положенні, у найнижчому положенні (у нижній частині петлі) та 
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посередині петлі (див. рис. 4). Після успішного випробування вимкнення 

бракований пристрій замінюють. 

У разі, якщо використовують декілька пристроїв вимкнення, всі їх 

випробовують в зазначених вище положеннях. 

 
Познаки 

1 тяговий шнур у вигляді петлі 
2 випробувальний циліндр 
3 навантаження 
4 пристрій вимкнення 

Рисунок 4 – Ілюстрація випробування системи аварійного вимкнення на 

шнурі у вигляді петлі (на прикладі одного пристрою вимкнення). 

У разі, якщо ефективність системи аварійного вимкнення не залежить 

від положення будь-якого конкретного компонента (наприклад, пристрою 

вимкнення), петля під час проведення випробування може бути в будь-

якому положенні. 

6.2.2 Операційна система, що складається з вільно 

підвішеного(их) тягового(их) шнура(ів), з’єднаних між собою 

Довжину тягового(их) шнура(ів) потрібно виміряти. 

Внутрішні жалюзі встановлюють у повністю піднятому положенні (див. 

рис. 5). Якщо між собою з’єднано більше двох шнурів, потрібно випробувати 

всі можливі комбінації петель. 
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Познаки: 

1 тяговий шнур у вигляді петлі 
2 верхній брус 
3 випробувальний циліндр 
4 навантаження 
5 система аварійного вимкнення 

Рисунок 5 – Ілюстрація випробування системи аварійного вимкнення на вільно 

підвішених тягових шнурах, з’єднаних між собою (на прикладі двох шнурів). 

6.2.3 Внутрішній(і) шнур(и), що утворюють небезпечну петлю 

Випробування виконують на передостанній та останній панелі з 

внутрішніми жалюзі у повністю розкритому положенні (див. рис. 6). 

 
Познаки: 

1 внутрішній шнур;  
2 верхній брус; 
3 завіса; 
4 випробувальний циліндр; 
5 навантаження. 

Рисунок 6 – Ілюстрація випробування системи аварійного вимкнення на 

внутрішньому шнурі (приклад, коли петлю створено з завіси). 
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7 СИСТЕМА НАТЯГНЕННЯ 

 

7.1 Загальні положення 

 

Цей підрозділ застосовний до внутрішніх жалюзі, в яких операційна 

система складається з безперервного(их) шнура(ів), що утворює(ють) 

петлю, і підтримується під натягом системою, закріпленою на нерухомій 

поверхні (наприклад, віконній рамі, стіні тощо). 

Потрібно впевнитися, що система натягнення, яка складається з: 

– тягового(их) шнура(ів); 

– механізму управління: шківа та його корпуса; 

– закріпленого притискного пристрою, що утримує шнур(и) під 

натягненням, 

не зруйнується під впливом горизонтального навантаження, 

прикладеного в середині шнура(ів) (див. рис. 7). 

 

 

Рисунок 7 – Принцип випробування системи натягнення 

Познаки: 
1 тяговий(і) шнур(и);  
2 механізм управління; 
3 закріплений притискний пристрій. 
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У разі, якщо система натягнення сконструйована так, щоб утримувати 

більше одного шнура, кожен шнур випробують окремо. 

 

7.2 Метод випробування 

 

Випробовують всі місця установки, описані в інструкціях виробника 

щодо установки. 

Відстань між двома пасмами петлі вимірюють у точці виходу із 

закріпленої системи натягнення (див. рис. 8). 

 

 
 

Рисунок 8 – Вимірювання відстані між двома пасмами 

Довжину тягового(их) шнура(ів) потрібно виміряти. 

Поступово прикладають силу в горизонтальному напрямку у площині 

та в середині висоти петлі (див. рис. 7), доки до шнура буде прикладено 

навантаження, встановлене в EN 13120. «Поступово» означає, що 

динамічний вплив на шнур буде відсутній. Після цього навантаження 

підтримують протягом 10 с. 

Випробування повторюють, прикладаючи силу у напрямку, 

перпендикулярному площині шнура. 

Познаки: 

1 відстань між двома пасмами. 
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8 СИСТЕМА НАКОПИЧЕННЯ 

 

8.1 Загальні положення 

 

Цей підрозділ застосовний до внутрішніх жалюзі, у яких розкривання 

та закривання завіси призводить до зміни довжини тягового шнура(ів). 

Потрібно переконатися, що повна довжина шнура(ів) може бути 

накопичена в будь-якому положенні завіси, в тому числі повністю розкритої. 

 

8.2 Метод вимірювання 

 

Довжину тягового(их) шнура(ів) вимірюють, коли внутрішні жалюзі 

повністю розкриті. 

Тяговий(і) шнур(и) повинен(і) накопичуватися відповідно до інструкцій 

виробника, коли внутрішні жалюзі повністю розкриті. 

 

9 ВИПРОБУВАННЯ НА ЗАПЛУТУВАННЯ 

 

9.1 Загальні положення 

 

Цей підрозділ застосовний до внутрішніх жалюзі, у яких операційна 

система складається з двох вільно підвішених тягових шнурів. 

У такому разі потрібно упевнитися, що два наявні шнури не можуть 

заплутатися, утворивши небезпечну петлю. 

 

9.2 Метод випробування 

 

Один шнур обертають навколо іншого 5 разів. Це виконують, 

обертаючи однин шнур навколо іншого, починаючи з 200 мм від їхніх 

відповідних кінців в напрямку до відкритого кінця (див. рис. 9). 
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Потім шнури вивільняють. Якщо шнури не відокремлюються, в петлю 

вставляють циліндр діаметром 60 мм. Поступово до шнура прикладають 

масу, встановлену в EN 13120. «Поступово» означає, що динамічний вплив 

на шнур буде відсутній. До цієї маси належить і маса циліндра. 

Це випробування виконують так, щоб кінці шнурів були на одному рівні. 

Випробування повторюють 5 разів. 

 

 

 

Рисунок 9 – Ілюстрація випробування на заплутування 

 

10 ВНУТРІШНІ ШНУРИ 

 

10.1 Загальні положення 

 

Потрібно перевірити, чи доступні внутрішні шнури. Якщо вони доступні, 

необхідно визначити, чи наявна небезпечна петля і/або вона може 

утворитися з шнура як такого чи в поєднанні з завісою, якщо потягнути за 

внутрішні шнури. 

 

 

Познаки: 
1 тягові шнури 
2 верхній брус 

20
0 
м
м
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10.2 Метод вимірювання 

 

10.2.1 Загальні положення 

Внутрішні жалюзі повинні бути повністю розкриті. Якщо наявний 

механізм блокування шнура, його від’єднують. 

10.2.2 Доступність внутрішніх шнурів 

Доступність перевіряють в усіх місцях спереду, ззаду або збоку 

внутрішніх жалюзі.  

Детектор доступності, описаний в розділі 4, розташовують у всіх 

можливих площинах. Приймається, що матеріал завіси внутрішніх жалюзі 

може деформуватися, щоб уможливити введення детектора доступності. 

Під час цього випробування матеріал завіси не повинен розірватися або 

незворотно пошкодитися. 

10.2.3 Визначення небезпечної петлі 

Вимірюють відстань між двома точками кріплення/утримування (див. 

рис. 10). Якщо відстань між точками кріплення змінюється, потрібно 

розглядати найбільшу відстань. 

 

 
 

Рисунок 10 – Ілюстрація відстані між точками кріплення/утримування 

(приклад Римські штори і плісировані жалюзі) 

Позначення 

1 відстань між точками кріплення/утримування 
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До внутрішнього шнура поступово, у вертикальному напрямку, 

прикладають масу, встановлену в EN 13120: 

– у разі, якщо петля утворюється внутрішніми шнурами (наприклад, 

венеціанські, плісировані жалюзі), на відстані 50 мм над найнижчою точкою 

кріплення (як правило, це нижній брус) (див. рис. 11); 

– у разі, якщо петля створюється внутрішніми шнурами у поєднанні з 

завісою (наприклад, Римські штори та штори, що піднімаються на шнурках), 

коли відстань між двома точками кріплення є найбільшою (див. рис. 12). 

 

 

 

 

Рисунок 11 – Ілюстрація випробування внутрішнього шнура  

(приклад плісировані жалюзі) 

 

Потрібно зняти навантаження та спробувати вставити детектор у 

формі голови в будь-яку петлю, що залишилася. Для того, щоб полегшити 

введення детектора, допускається розділення шнурів. Під час проведення 

цієї операції розмір петлі збільшувати не можна. 

Познаки: 
1 внутрішній шнур; 
2 верхній брус; 
3 завіса; 
4 навантаження. 

50
 м
м
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Рисунок 12 – Ілюстрація випробування внутрішнього шнура  

(приклад Римські штори) 

10.2.4 Використання пристрою вимкнення 

Якщо є небезпечна петля, то ефективність пристрою вимкнення 

перевіряють відповідно до 6.2.3. 

 

Познаки: 
1 внутрішній шнур; 
2 верхній брус; 
3 завіса; 
4 навантаження; 
5 найбільша відстань між двома точками кріплення. 
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ДОДАТОК А 

(довідковий) 

БЛОК-СХЕМА ВИПРОБУВАННЯ 

Наведена блок-схема узагальнює випробування, які необхідно виконати для оцінювання внутрішніх жалюзі 

щодо захисту від затискання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.1 – Блок-схема випробування 
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