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НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 
 

Цей національний стандарт ДСТУ EN 16434 «Жалюзі внутрішні. Захист 

від ризиків затискання. Вимоги та методи випробування для захисних 

пристроїв», прийнятий методом перекладу, – ідентичний щодо EN 

16434:2014 (версія en) «Internal blinds. Protection from strangulation hazards. 

Requirements and test methods for safety devices». 

 Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в 

Україні, - ТК 142 «Ґрунтознавство». 

 Цей стандарт прийнято на заміну ДСТУ EN 16434:2015, який 

прийнятий методом підтвердження. 

 У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають 

законодавству України. 

 До стандарту внесено такі редакційні зміни: 

- слова «цей эвропейський 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 16434:2014 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,  

EN ISO 4892-2, EN ISO 4892-3, BS 7231-1, 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 16434:2014 

 

Цей стандарт (EN 16434:2014) 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 16434 щодо 

функціональності. 
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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 

 
 

ЖАЛЮЗІ ВНУТРІШНІ 

ЗАХИСТ ВІД РИЗИКІВ ЗАТИСКАННЯ 

Вимоги та методи випробування для захисних пристроїв 
 
 

INTERNAL BLINDS 

PROTECTION FROM STRANGULATION HAZARDS 

Requirements and test methods for safety devices 

 
Чинний від ____________ 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

Цей стандарт встановлює вимоги та методи випробування захисних 

пристроїв, які застосовують для захисту від затискання у внутрішніх жалюзі, 

як встановлено в EN 13120, та сітках для захисту від комах, як встановлено 

в EN 13561. 

Ці пристрої можуть бути прикріплені до внутрішніх жалюзі та сіток для 

захисту від комах під час виготовлення або під час модернізації. 

Цей стандарт застосовний до пристроїв будь-якої конструкції, в тому 

числі таких: 

– пристрої натягнення; 

– пристрої вимкнення; 

– пристрої накопичування; 

– пристрої для запобігання заплутування; 

– фіксаторів внутрішнього шнура. 
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Хоча на час публікації цього стандарту не існувало виробничих 

стандартів для штор, вимоги та методи випробування, встановлені в цьому 

стандарті, можуть бути застосовні до захисних пристроїв таких виробів.  

Для чіткого розуміння термін «внутрішні жалюзі», використовуваний в 

цьому стандарті, означає «внутрішні жалюзі та сітках для захисту від комах». 

 

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 — Performance requirements including safety  

EN 14201, Blinds and shutters — Resistance to repeated operations 

(mechanical endurance) — Methods of testing  

EN 71-1, Safety of toys — Part 1: Mechanical and physical properties  

EN ISO 4892-2, Plastics — Methods of exposure to laboratory light sources 

- Part 2: Xenon-arc lamps (ISO 4892-2)  

EN ISO 4892-3, Plastics — Methods of exposure to laboratory light sources 

- Part 3: Fluorescent UV lamps (ISO 4892-3) 

 
 
 
 

 

 

 

 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 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

 

У цьому стандарті вжито терміни та відповідні визначення, наведені в  

EN 12216, EN 13561 і EN 13120. 

 
4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Випробування захисних пристроїв виконують згідно з усіма 

відповідними частинами, пов'язаними з захистом від затискання. 

Наприклад, пристрій вимкнення діючого кульового ланцюга – це 

кульовий ланцюг і з'єднувач, якщо з'єднувач залежить від діаметра кульки. 

Якщо внутрішній шнур пристрою вимкнення залежить від типу тканини, з якої 

виготовлено внутрішні жалюзі, то тканину також потрібно розглядати як 

частину захисного пристрою. 

Кількість випробуваних зразків повинна бути репрезентативною для 

партії виробів. Під час виробництва випробування необхідно повторювати, 

щоб упевнитися, що експлуатаційні характеристики пристроїв не 

змінюються. Випробування потрібно повторювати у разі, якщо змінилася 

конструкція, склад, сировина або постачальник сировини, або спосіб 

виробництва. 

Примітка. Настанови щодо процедур відбирання зразків можна знайти в ISO 2859-1. 

EN 14201 Штори та жалюзі. Тривкість до повторних операцій 

(механічна зносостійкість). Методи випробування 

EN 71-1 Безпечність іграшок. Частина 1. Механічні та фізичні 

властивості 

EN ISO 4892-2 Пластмаси. Методи опромінювання лабораторними 

джерелами світла. Частина 2. Лампи з ксеноновою дугою 
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Хоча на рисунках, що ілюструють методи випробувань, показано ваги, 

дозволяється використовувати будь-яке інше механічне, гідравлічне або 

пневматичне устаткування. Найбільше допустиме відхилення для всіх мас 

та сил складає (± 1) %. 

Якщо не зазначено інше, всі випробування, встановлені в цьому 

стандарті, виконують за (23 ± 5) °С. 

У додатку А узагальнено випробування, які виконують на захисних 

пристроях. 

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

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

 

5 ШТУЧНЕ ЗІСТАРЮВАННЯ 

 

5.1. Опромінювання УФ випромінюванням 

 

Перед випробуванням захисних пристроїв їх упродовж 500 годин 

піддають циклу № 6 відповідно до EN ISO 4892-2 або циклу № 5 відповідно 

до EN ISO 4892-3. 

 

5.2 Механічна зносостійкість 

 

Випробування на механічну зносостійкість призначене відтворити 

цикли роботи внутрішніх жалюзі. 

Перед випробуванням захисних пристроїв їх випробовують на 

зносостійкість таким чином: випробування на механічну зносостійкість виконують 

або відповідно до стандарту EN 14201 з репрезентативними внутрішніми жалюзі 

або за допомогою механічного випробувального устаткування, що відтворює 

умови навантаження репрезентативних внутрішніх жалюзі. Необхідно виконати 

5000 циклів розкривання/закривання. Випробувані внутрішні жалюзі, для яких 

призначений захисний пристрій, повинні бути найбільшого розміру. 
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5.3. Вплив температури 

 

Перед випробуванням захисних пристроїв їх піддають впливу таких 

температур: 

– низька температура: захисні пристрої піддають кондиціюванню за 

температури повітря (5 ± 3) °С упродовж щонайменше 4 год.; 

– висока температура: захисні пристрої піддають кондиціюванню за 

температури повітря (60 ± 3) °С упродовж щонайменше 4 год. 

Потім не пізніше ніж за 15 хв. починають відповідні випробування, 

описані у розділах від 6 до 11 за (23 ± 5) °С. 

 

6 ПРИСТРІЙ НАТЯГНЕННЯ 

 

6.1 Загальні положення 

 

Цей розділ застосовний до захисних пристроїв, призначених 

підтримувати суцільний(і) шнура(и), що утворюють петлі під натягуванням, 

та закріплені на нерухомій поверхні (наприклад, віконній рамі, стіні).  

Випробування проводять з шнуром(ами) найменшого та найбільшого 

діаметра, для якого(их) розроблено пристрій натягнення. 

Випробування проводять на зразку(ах), як встановлено в розділі 4: 

— в їх вихідному стані; 

— які були опромінені УФ випромінюванням, як встановлено у 5.1; 

— які пройшли випробовування на механічну зносостійкість, як 

встановлено у 5.2; 

— які зазнали впливу температури, як встановлено у 5.3 (за низької 

температури та за високої температури). 

Якщо пристрій натягнення призначений приймати більше ніж один 

шнур, кожний шнур випробовують окремо. 
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Потрібно упевнитися, що фіксований притискний пристрій, який 

підтримує шнур(и) під натягненням, не розтріскується та не руйнується, коли 

до середини шнура прикладають горизонтальне навантаження. Крім того, 

необхідно упевнитися, що шнур утримується всередині пристрою, коли 

пристрій зафіксований на 10 мм вище, ніж передбачено конструкцією. 

Механізм управління виготовляють з шківа діаметром 50 мм. Довжина 

тягового шнура повинна складати 1 м (див. рис. 1). 

 
Познаки: 

1 тяговий(і) шнур(и); 
2 шків; 
3 притискний пристрій. 

Рисунок 1 – Принцип випробування пристрою натягнення 

 

6.2 Метод випробування 

 

6.2.1 Стійкість притискного пристрою 

Пристрій натягнення встановлюють відповідно до інструкцій виробника 

щодо установки. Притискний пристрій встановлюють на найбільшій 

можливій відстані від шківа (вихідне положення). 

D 50 мм 

1 
м
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Відстань між двома пасмами петлі вимірюють у точці виходу з 

пристрою натягнення (див. рис. 2). 

 
Познаки: 

1 відстань між двома пасмами. 

Рисунок 2 – Вимірювання відстані між двома пасмами 

Силу поступово прикладають у горизонтальному напрямку в площині 

та в середині висоти петлі (див. рис. 1) упродовж не більше 5 с, доки 

навантаження на один шнур досягне значення, встановленого в 6.3. Після 

цього навантаження утримують упродовж 10 с. 

Випробування виконують з навантаженням, встановленим у 6.3. 

Випробування повторюють, прикладаючи силу в напрямку, 

перпендикулярному площині шнура. 

6.2.2 Утримування шнурів 

Притискний пристрій встановлюють на 10 мм вище початкового 

положення (див. 6.2.1). Потім шнур натягують з силою, що встановлена в 

6.3, у всіх можливих напрямках. 

 

6.3 Вимоги 

 

Відстань між двома пасмами петлі у точці виходу із пристрою 

натягнення повинна бути меншою за 50 мм. 
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Під час випробовування відповідно до 6.2.1 під час прикладання до 

тягового шнура(ів) навантаження 60 Н жодна частина нерухомого пристрою 

натягнення не повинна тріснути або зруйнуватися. Нерухомий пристрій 

натягнення повинен продовжувати функціонувати правильно. 

Під час виконання випробування відповідно до 6.2.2 коли шнур 

витягують з силою 60 Н у всіх можливих напрямках, він повинен залишатися 

в затискному пристрої. 

 

7 ПРИСТРІЙ ВИМКНЕННЯ 

 

7.1 Загальні положення 

 

Цей розділ застосовний до пристрою(їв), призначених з’єднувати: 

– у випадку №°1: два кінці одного шнура; 

– у випадку №°2: декілька шнурів разом у будь-якій точці нижче 

верхнього бруса; 

– у випадку №°3: шнур та завісу; 

та відокремлюватися під прикладеною силою. 

Оскільки ці пристрої складаються щонайменше з двох частин, що 

відокремлюються під певним навантаженням, потрібно випробувати всі ці 

частини. Як наслідок, ці пристрої потрібно розглядати як єдине ціле, їх 

частини не можна використовувати окремо. 

Це випробування виконують зі зразком(ами), як це встановлено у 

розділі 4: 

– в їх вихідному стані; 

– у зразку(ах) після їх опромінення УФ випромінюванням, як зазначено 

у 5.1; 

– у зразку(ах) після їх випробування на механічну зносостійкість таким 

чином: пристрій вимкнення вмикають і вимикають 20 разів з інтервалом не 
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більше 3 хв., щоб упевнитися у можливості повторюваного вмикання 

пристрою. Вмикати та вимикати пристрій можна вручну. 

– у зразку(ах) після того, як вони будуть піддані впливу температури, 

як зазначено у 5.3 (за низької температури та за високої температури). 

 

7.2 Метод випробування 

 

Захисний пристрій встановлюють відповідно до інструкцій виробника. 

У випадку № 1 з 7.1 два кінці тягового шнура повинні бути постійно 

закріплені на випробувальному стенді на відстані 60 мм один від одного. 

Довжина петлі повинна бути не менше 500 мм. 

Випробування виконують на пристрої вимкнення таким чином, щоб 

точки розмикання були послідовно розташовані в найвищому можливому 

положенні, у найнижчому положенні (у нижній частині петлі) та посередині 

петлі (див. рис. 3). 

 
Познаки: 

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

Рисунок 3 – Ілюстрація випробування пристрою вимкнення на шнурі 

в вигляді петлі 

60 мм 

≥ 
50

0 
м
м
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У випадку № 2 з 7.1 випробування проводять з пристроєм вимкнення, 

розташованим на відстані щонайменше 500 мм від випробувального стенду, 

всі шнури закріплюють в тій самій вихідній точці (див. рис. 4). У разі, якщо 

разом з'єднано більше двох шнурів, потрібно випробовувати всі можливі 

комбінації петель. 

 
Позначення 

1 під’єднаний тяговий шнур; 
2 випробувальний циліндр; 
3 навантаження; 
4 пристрій вимкнення. 

Рисунок 4 – Ілюстрація випробування пристрою вимкнення на 

з'єднаних між собою підвішених тягових шнурах 

 

У випадку № 3 з 7.1 випробування проводять на двох елементах, що 

репрезентують передостанню та останню панелі (див. рис. 5). Випробування 

проводять з двома піднімальними шнурами, визначеними виробником, 

одним з цих шнурів імітує завісу. Пристрій вимкнення під’єднують відповідно 

до інструкцій виробника. 

≥ 
50

0 
м
м
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Познаки: 

1 внутрішній шнур; 
2 навантаження. 

Рисунок 5 – Ілюстрація випробування пристрою вимкнення  

на внутрішньому шнурі 

Випробувальний циліндр діаметром 60 мм вставляють у петлю та 

поступово, у вертикальному напрямку, згори донизу упродовж 5 с 

прикладають силу, доки буде прикладена сила, встановлена у 7.3. 

Примітка. Випробувальний циліндр репрезентує шию дитини. 

 

7.3 Вимоги 

 

Пристрій вимкнення повинен усунути небезпечну петлю у разі, якщо до 

тягового(их) шнура(ів) прикладають у вертикальному напрямку прикладають 

масу 6 кг. 

Примітка. Навантаження визначено з урахуванням ваги 5-процентиля дітей віком 

6 місяців відповідно до стандарту BS 7231-1: 1990. 

Небезпечну петлю потрібно усувати під час поступового прикладання 

навантаження або не пізніше ніж через 5 с після повного прикладання сили. 
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8 ПРИЛАД НАКОПИЧЕННЯ 

 

8.1 Загальні положення 

 

Цей розділ застосовний до захисних пристроїв, призначених для 

використання у разі, якщо відкривання та закривання завіси призводить до 

зміни довжини піднімального(их) шнура(ів). Ці пристрої призначені для того, 

щоб накопичувати повну довжину шнура(ів) у будь-якому положенні завіси, 

в тому числі повністю закритому. 

Випробування проводять зі зразком(ами), як це встановлено у розділі 4, у 

його(їхньому) вихідному стані. Для пристроїв накопичення з рухомими частинами, 

зразок(и) потрібно випробувати на механічну зносостійкість згідно з 5.2. 

 

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. 

Для того, щоб упевнитися, що найбільша довжина шнура, заявлена 

виробником, накопичується, потрібно: 

– встановити пристрій накопичування відповідно до інструкції виробника; 

– накопичити наявний шнур; 

– візуально перевірити, чи повністю відбулося накопичення. 

 

8.3 Вимоги 

 

Виробник повинен указати довжину шнура, яку пристрій може 

накопичити залежно від властивостей шнура (діаметр тощо). 

Після прикладання до будь-якого(их) шнура(ів) з обох боків від 

пристрою накопичування сили 60 Н повинно вивільнятися не більше ніж 

100 мм шнура(ів). 
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9 ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ЗАПЛУТУВАННЯ 

 

9.1 Загальні положення 

 

Цей розділ застосовний до захисних пристроїв, призначених для 

використання у разі, якщо діючий пристрій складається з двох вільно 

підвішених шнурів. Ці пристрої призначені запобігати провисання, що 

призводить до утворення небезпечної петлі. 

Випробування проводять зі зразком(ами), як це встановлено у розділі 

4, у його(їхньому) вихідному стані.  

 

9.2 Метод випробування 

 

Захисні пристрої повинні встановлюють відповідно до інструкцій 

виробника на двох окремих шнурах довжиною 500 мм. 

Один шнур 5 разів обертають навколо іншого. Це виконують, 

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

відповідних кінців в напрямку до відкритого кінця (див. рис. 6). 

 
Познаки: 

1 тягові шнури 

Рисунок 6 – Ілюстрація випробування пристрою для запобігання 

заплутування 

20
0 
м
м
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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 9.3. «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. 

 

9.3 Вимоги 

 

Шнури не повинні заплутуватися. Якщо вони заплутуються, 

небезпечну петлю усувають під час поступового прикладання маси 6 кг або 

не пізніше ніж через 5 с після повного прикладання сили. 

 

10 ФІКСАТОР ВНУТРІШНЬОГО ШНУРА 

 

10.1 Загальні положення 

 

Цей розділ застосовний до захисних пристроїв, призначених для 

запобігання утворенню небезпечної петлі витягуванням внутрішніх шнурів. 

Випробування проводять зі зразком(ами), як це встановлено у розділі 

4, опроміненим(их) УФ випромінюванням, як зазначено у пункті 5.1 

 

10.2 Метод вимірювання 

 

Захисний пристрій установлюють на шнур відповідно до інструкцій 

виробника. 

Шнур вставляють у фіксований отвір розміром 5 мм, що репрезентує 

фіксатор внутрішніх жалюзі (див. рис. 7). Після перевірки вихідного 

положення шнур тягнуть з силою, встановленою у 10.3. Навантаження 

прикладають упродовж 10 с. 
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Вимірювання положення зупинки внутрішнього шнура виконують після 

знімання навантаження. 

 
Познаки: 

1 тягові шнури 
2 фіксатор внутрішнього шнура 
3 нерухомий випробувальний стенд 

Рисунок 7 – Ілюстрація випробування на зупинювання  

внутрішнього шнура 

 

10.3 Вимоги 

 

Коли до шнура прикладають силу 50 Н, фіксатор внутрішнього шнура не 

повинен зрушуватися більше ніж на 5 мм від початкової точки кріплення на шнурі. 

 

11 ДОДАТКОВІ ВИМОГИ 

 

11.1 Загальні положення 

 

У цьому розділі встановлено додаткові вимоги, обов’язкові для всіх 

захисних пристроїв. 

 

11.2 Вивільнення дрібних компонентів 

 

Жодний дрібний компонент, що відокремлюється під час 

випробовування, зазначеного в розділах від 6 до 10, не повинен повністю 

5 мм 
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відповідати циліндру, встановленому в EN 71-1 (див. рис. 8), що репрезентує 

малу частину. 

Компонент розміщають без стискання в будь-якому положенні в 

циліндрі, що має розміри, вказані на Рисунку 8. 

 

Рисунок 8 – Циліндр, що репрезентує малу частину 

 

11.3 Опір удару  

 

Цей підрозділ застосовний всіх захисних пристроїв, які прикріплюють 

до нерухомої поверхні, таких як пристрої натягування та накопичення. 

Захисний пристрій розміщують у положенні з найбільшим 

навантаженням на плоскій горизонтальній сталевій поверхні та скидають на 

пристрій металеву гирю масою (1 ± 0,02) кг, розподіленою по площі 

діаметром (80 ± 2) мм, з відстані (100 ± 2) мм. 

Випробування виконують один раз. 

Після удару захисний пристрій не повинен розтріскатися або 

розпастися на частини. 

Випробування проводять зі зразком(ами), як це встановлено у розділі 4: 

– після їх опромінення УФ випромінюванням, як зазначено у 5.1;, 

мм 

м
м

 

м
м
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– після того, як їх піддадуть впливу температури, як зазначено у 5.3 (за 

низької температури та за високої температури). 

 

12 ІНФОРМАЦІЯ ТА ІНСТРУКЦІЇ ЩОДО МОНТАЖУ, 

ВИКОРИСТАННЯ ТА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 

12.1 Загальні положення 

 

Всю інформацію, що стосується монтажу, використання та технічного 

обслуговування, потрібно надавати мовою(ами) країни, куди продають 

вироби. 

 

12.2 Інформація 

 

Потрібно надати таку інформацію: 

– найменування або товарний знак виробника або імпортера; 

– тип внутрішніх жалюзі, для яких розроблено та випробувано 

захисний пристрій; 

– інформація щодо використання: призначення та можливі обмеження 

захисного пристрою; 

– попередження про те, що вивільнення дрібних деталей може 

призвести до внутрішнього удушення дитини. 

Крім того, в залежності від особливостей відповідного захисного 

пристрою надають таку конкретну інформацію: 

– притискний пристрій: придатність пристрою для однієї петлі шнура, 

однієї петлі кулькового ланцюга, подвійної петлі або будь-якої іншої 

комбінації; 

– пристрій вимкнення: обмеження, якщо вони є, щодо властивостей та 

характеристик шнура або кулькового ланцюга (наприклад, діаметр), які 

використовують у з’єднанні з поєднувальним елементом та обмеження, 
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якщо вони є, щодо властивостей і характеристик тканини (наприклад, 

товщини), які можуть вплинути на ефективність пристрою; 

–пристрій накопичування: довжина шнура, яка може накопичуватися 

пристроєм залежно від властивостей шнура; 

– пристрій для запобігання заплутування: обмеження, якщо вони є, 

щодо властивостей та характеристик шнура, який будуть використовувати 

разом із пристроєм; 

– фіксатори внутрішнього шнура: обмеження, якщо вони є, щодо 

властивостей та характеристик шнура (наприклад, діаметра), який будуть 

використовувати разом із пристроєм. 

 

12.3 Інструкції (тільки для модернізації) 

 

Захисні пристрої, призначені для модернізації, супроводжують такими 

інструкціями: 

– таке речення: «Перед встановленням та використанням захисного 

пристрою прочитайте ці інструкції. Якщо пристрій встановлено неправильно, 

можуть задихнутися діти. Для захисту від удушення маленьких дітей та 

належної роботи жалюзі цей захисний пристрій повинен бути встановлений 

правильно. Зберігайте інструкції для подальшого використання. 

Використання захисних пристроїв допомагає зменшити ризик удушення, але 

не може виключити його повністю»; 

– у разі пристроїв натягнення та накопичування, таке речення: «Якщо 

пристрій не використовують постійно, перевірте його стан» та «Якщо 

пристрій несправний, замініть його»; 

– чіткі інструкції щодо правильної установки та розташування 

пристрою(ів). Якщо потрібен спеціальний монтажний інструмент, його 

повинен надавати постачальник пристрою(ів); 

– будь-яка інша інформація для безпечного використання. 
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Для полегшення розуміння інструкції можуть супроводжуватись 

піктограмами. 

Крім того, в залежності від особливостей відповідного захисного 

пристрою надають таку конкретну інформацію:  

– пристрій натягнення: в інструкції з монтажу повинно бути вказано, що 

нерухомий пристрій натягнення потрібно встановити таким чином, щоб шнур 

або ланцюг перебував під постійним натягненням. 

– пристрій накопичування: в інструкції з монтажу повинно бути вказано, 

що його потрібно встановити якомога ближче до верхньої балки, і у будь-

якому разі, не менше ніж на відстані 1,5 м від підлоги. 

– фіксатор внутрішнього шнура: таке речення «На кожному тяговому 

шнурі повинен бути встановлений один фіксатор внутрішнього шнура, 

якомога ближче до верхньої балки, не більше ніж на відстані 50 мм, жалюзі 

повинні бути повністю розкриті». 

 

12.4 Маркування 

 

Захисний пристрій позначають таким чином, щоб забезпечити 

простежуваність виробу в разі виникнення проблеми з безпекою. 

Для захисних пристроїв, фізичний розмір яких унеможливлює 

маркування, інформацію, зазначену в 12.2, розміщають на супровідних 

етикетках. 

 

13 ВНУТРІШНІЙ ВИРОБНИЧИЙ КОНТРОЛЬ (ВВК) 

 

Виробник повинен створити, задокументувати та підтримувати 

систему ВВК, з тим щоб вироби, розміщені на ринку, відповідали 

встановленим експлуатаційним характеристикам. Система ВВК складається 

з процедур, регулярних перевірок та випробувань, використання результатів 
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для контролю сировини та інших вхідних матеріалів або компонентів, 

устаткування, виробничого процесу та кожного виду виробів. 

Примітка. Система ВВК, яка задовольняє вимоги відповідної частини(ин) або EN 

ISO 9000 та відповідає вимогам цього стандарту, вважають такою, що задовольняє 

наведені вище вимоги. 

Протоколюють результати перевірок, випробувань, що вимагають дій, 

а також будь-які вжиті заходи. Потрібно протоколювати заходи, які потрібно 

вжити у разі, якщо результати не відповідають контрольним значенням або 

критеріям. 
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ДОДАТОК А 

(довідковий) 

ВИПРОБУВАННЯ ПРИЛАДІВ БЕЗПЕКИ 

У наступній таблиці подано узагальнення випробувань захисних 

приладів 

Таблиця А.1 – Випробувальні зразки, які випробовують залежно від 

умов штучного зістарювання 

Штучне 
зістарювання 

перед 
випробуваннями 

Захисні прилади (зразок(и), визначені відповідно до Розділу 4) 

Пристрій 
натягнення 

Пристрій 
вимкнення 

Пристрій 
накопичування 

Пристрій для 
запобігання 
заплутування 

Фіксатор 
внутрішнього 

шнура 

 
Первинний стан × × × × – 
Опромінювання 
УФ (див. 5.1) × × – – × 

Механічна 
зносостійкість 

(див. 5.2) 
× ×a ×b – – 

Вплив низької 
температури  

(див. 5.3) 
× × – – – 

Вплив високої 
температури  

(див. 5.3) 
× × – – – 

Вивільнення дрібних компонентів (див. 11.2) 
Після всіх 

функціональних 
випробувань  

× × × × × 

Опір удару (див. 11.3) 
Опромінювання 
УФ (див. 5.1) × – × – – 

Вплив низької 
температури  

(див. 5.3) 
× – × – – 

Вплив високої 
температури  

(див. 5.3) 
× – × – – 

 

a У цьому разі мається на увазі випробування на механічну зносостійкість, встановлене у 7.1. 
b Для захисних пристроїв з рухомими частинами. 

 

 

 



ДСТУ EN 16434:20__ 

22 
 

БІБЛІОГРАФІЯ 

1 BS 7231-1:1990, Body measurements of boys and girls from birth up to 

16.9 years — Part 1: Information in the form of tables  

2 ISO 2859-1, Sampling procedures for inspection by attributes — Part 1: 

Sampling schemes indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot 

inspection 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ 

BS 7231-1:1990 Вимірювання тіл хлопчиків та дівчаток з народження до 

16,9 років — Частина 1: Інформація у вигляді таблиць 

ISO 2859-1 Вибірковий контроль за альтернативною ознакою — 

Частина 1: Плани вибіркового контролю, визначені прийнятним рівнем 



ДСТУ EN 16434:20__ 

23 
 

ДОДАТОК НА 

(довідковий) 

 

ПЕРЕЛІК НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ УКРАЇНИ, ІДЕНТИЧНИХ І/АБО 
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ДОДАТОК НБ 

(довідковий) 

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ АБРЕВІАТУР 

 

Україномовн
аабревіатур

а 

Україномовне 
розшифрування 

Англомовн
аабревіату

ра 

Англомовне 
розшифрування 

УФ Ультрафіолетова 
область спектра 

UV Ultraviolet 

ВВК Внутрішній виробничий 
контроль 

FPC Factory Production 
Control 
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