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1. CHARAKTERISTIKY VZORKŮ
17. září 2018 laboratoř přijala od společnosti DACAME, S.L. následující vzorky označené jako
“B`35´/B`35´R”.
V následující tabulce je uvedena přijatá partie materiálu, z něhož se skládá bezpečnostní
systém zábran, který je předmětem zkoušky:

Komponent
BEZPEČNOSTNÍ
ZÁBRANA B35
(PT)

ZÁBRADLÍ
BEZPEČNOSTNÍ
B35 2500 (GA)
BEZPEČNOSTNÍ
PODSTAVEC
BEZPEČNOSTNÍ
ZÁBRANA
2500x150
(GA)

Sekce*
(prohlášení výrobce)

KÓD

Materiál

Počet vzorků

Vnější čtyřhranná
trubka 35x35x1,5 &
trubka
vnitřní čtyřhran
30x30x2

PA070211002

S235

16

Ø35x2 long
2500mm

PA070212250

S235

16

150x25x2500mm

PA070200670

S235

8

Tabulka 1: Popis komponentů systému bezpečnostních zábran
*charakteristiky poskytnuté výrobcem.

Zkušební vybavení zahrnuje stojan, na který se namontuje systém bezpečnostních
zábran s využitím příslušného držáku (kovový profil, betonový nosník atd.) Pomocí
mobilní osy lze polohovat zátěž do místa a směru zátěže dle požadovaného uspořádání.

Obrázek 1: Fotografie zkušebního zařízení
Č. ZPRÁVY: 075800-001 (M1)
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Pro instalaci testovaného systému je k dispozici betonový nosník 150x200mm, Ha25.

Obrázek 2: Montáž systému bezpečnostních zábran

Systém bezpečnostních zábran, který je předmětem zkoušky, se skládá ze dvou čelistí
připevněných k betonové základové desce, dvou zábradlí a podstavce. Mezi
jednotlivými stojany je vzdálenost 2400 mm.
V následující tabulce jsou uvedeny rozměrové charakteristiky systému stanovené
výrobcem.

Tabulka 2: Rozměry

Obrázek 3: Rozměry systému bezpečnostních zábran

DŮVOD ZMĚNY
Modifikují se; technický list a příručka, obrázek (str. 3 a str. 16) a různé pojmy
požadované klientem.

Č. ZPRÁVY: 075800-001 (M1)
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2. POŽADOVANÉ TESTY
Společnost DACAME žádá od Tecnalia provedení testů v souladu s požadavky na statickou
a dynamickou zátěž dle UNE EN 13374:2013 “Provizorní systémy bezpečnostních zábran”.
Testy se provádějí v souladu s předpisem UNE EN 13374:2013. Testy v souladu s
požadavky na statickou a dynamickou zátěž dle odstavců uvedených v následující tabulce:

Výrobek

Provizorní
systémy
bezpečnostních
zábran

Požadavky

Test v souladu s požadavky na
statickou zátěž
pro třídu A a B.
Ověření rozměrů

Odkaz na předpis

UNE EN 13374:2013 článek 7.4

Interní postup ELC456

3. PROVEDENÉ TESTY
3.1 Testy na statickou zátěž
Testy v souladu s požadavky na statickou zátěž na systémy bezpečnostních zábran, se
provádějí pro následující limitní stavy:
 Limitní provozní stav související s maximálním průhybem v pružném režimu
bezpečnostního systému.
 Poslední limitní stav související s hlavními a náhodnými zátěžemi, kde je charakterizován
poslední limitní stav systému, kdy nedošlo k prasknutí vzorku.
Pro oba stavy, metoda aplikace zátěže je obecná, nicméně se mění velikost aplikované zátěže.
Pro místa systému, kde se vyžaduje jak test limitu provozu F t, tak i poslední limit Fh, obě
situace jsou simulovány v různých sekvencích společného testu.

Č. ZPRÁVY: 075800-001 (M1)
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3.1.1 Test provozních limitů
Test se provádí za účelem charakteristiky limitního provozního stavu systému bez přesažení
průměru limitních průhybů (d2 –d1) 55mm, v pružném režimu. Provádí se 4 opakování testu
nových komponent.
Zpočátku se aplikuje předzátěž za účelem vyrovnání jakéhokoli prověšení nebo uvolnění, které
může vzniknout u systému, který je předmětem testu.
Aplikuje se FT kolmo k rovině bezpečnostního systému dle odstavce
6.3.2 a Tabulka 2 UNE EN 13374:2013 v nejnepříznivějším bodu aplikovaném při konstantní
rychlosti. Po dosažení maximální zátěže je zaznamenán okamžitý průhyb d 2.

Obrázek 4: Provozní zátěže
Jsou zaznamenány:
 d1 (počáteční poloha po předzátěži)
 d2 (Deformace při zátěži Ft)
Pro zátěž při limitním provozním stavu Ft, dle odstavce 7.4.2.3 UNE EN 13374:2013, je
stanoven požadavek na deformaci:
 Průměrná hodnota průhybů (d2-d1) < 55mm
 dindividuální < 60mm

Č. ZPRÁVY: 075800-001 (M1)
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3.1.2 Test pevnosti (poslední limit). Přesné zátěže
Test provedený za účelem charakteristiky stavu posledního limitu systému, kdy nedojde k
prasknutí vzorku.
Je aplikována zátěž FH= ƔM x Ɣf x Qk dle odstavce 6.3.3 a tabulky 2, což odpovídá stavu
posledního limitu, při konstantní rychlosti. Zátěž se aplikuje kolmo k rovině bezpečnostního
systému, v nejnepříznivějších bodech bezpečnostních systémů:

Obrázek 5: Zátěže při posledním limitu
Kromě toho, dle odstavce 6.3.5, působí větrná zátěž na systém v kombinaci s posledními
zátěžemi z odstavce 6.3.3. ( rozložený tlak/zátěž působením větru na každý komponent se
může aplikovat jako přesná ekvivalentní zátěž.) V důsledku toho je kombinovaná zátěž vyšší
než zátěž FH, a tudíž se test pevnosti provádí na základě kombinované zátěže.

Po sejmutí zátěže bude provedeno opětovné zatížení stejným postupem, dokud nebude
dosaženo zátěže (Ru), při které dojde k prasknutí.
Pro zátěž odpovídající stavu posledního limitu, budou stanovena následující kritéria:

Č. ZPRÁVY: 075800-001 (M1)
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 Při zátěži FH, by nemělo docházet k plastickým deformacím, prasknutí, oddělení, atd.
 Výpočtová hodnota musí být nižší než hodnota pevnosti. To znamená, Ru (poslední
nastavená zátěž dle UNE EN 12811-3:2003) ≥ FH.

Test maximální větrné zátěže (6.3.4 UNE EN 13374)
Test provedený za účelem popisu stavu posledního limitu systému při působení větru, kdy
nedojde k prasknutí vzorku.
Provádí se 1 opakování testu u testů větrné zátěže. Tyto testy se provádějí po testech na
„provozní limit“ u každého uspořádání.
QW dle odstavce 6.3.4 a tabulky 2, jež přísluší maximální větrné zátěži. Aplikováno při
konstantní rychlosti.

Zátěž působí kolmo k rovině bezpečnostního systému v obou směrech zvlášť, v těch
nejnepříznivějších bodech bezpečnostních systémů. Po dosažení zátěže QW je vzorek
zbaven zátěže s následujícím záznamem:
 Trvalý záznam zátěže
 Při zátěži QW , by nemělo docházek k plastickým deformacím, prasknutí, oddělení, atd.

Č. ZPRÁVY: 075800-001 (M1)
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3.1.3 Test pevnosti. Test paralelní zátěže systému bezpečnostních
zábran.
Test provedený za účelem charakteristiky stavu posledního limitu systému, kdy nedojde k
prasknutí vzorku.
Zkušební vzorek z daného systému má nejmenší rozměr i vzdálenosti.
Zátěž působí v paralelním směru k rovině bezpečnostního systému, na el nejvyšší bod opěry
bezpečnostní zábrany.
FH3= ƔM x Ɣf x Qk (Qk=200N) dle odstavce 6.3.6 a Tabulky 2, což odpovídá stavu posledního limitu,
aplikováno při konstantní rychlosti.
Po sejmutí zátěže bude provedeno opětovné zatížení stejným postupem, dokud nebude
dosaženo zátěže (Ru), při které dojde k prasknutí.

Obrázek 6: Paralelní zátěž
Trvalý záznam zátěže a průhybu bezpečnostního zařízení.
Pro zátěž odpovídající stavu posledního limitu, budou stanovena následující kritéria:
 Při zátěži FH3, by nemělo docházet k plastickým deformacím, prasknutím, oddělením, atd.
 Výpočtová hodnota musí být nižší než hodnota pevnosti. Tj. Ru (poslední nastavená
zátěž dle UNE EN 12811-3:2003) ≥ FH3.

Č. ZPRÁVY: 075800-001 (M1)

STR. 8 / 22

4/LE024

3.1.4 Test pevnosti. Test náhodné zátěže
Test provedený za účelem charakteristiky stavu posledního limitu systému, kdy nedojde k
prasknutí vzorku.
Zátěž působí v klesajícím vertikálním směru ±10º na el nejnepříznivější bod na zábradlí, na
plochu 100x100mm
FD= ƔM x Ɣf x Qk (Qk=1250N) dle odstavce 6.3.7 y Tabulka 2, což odpovídá stavu posledního
limitu, při konstantní rychlosti.
Po sejmutí zátěže bude provedeno opětovné zatížení stejným postupem, dokud nebude
dosaženo zátěže (Ru), při které dojde k prasknutí.

Obrázek 7: Náhodná zátěž
Pro zátěž odpovídající stavu posledního limitu, budou stanovena následující kritéria:
 Při zátěži FD, by nemělo docházet k prasknutí, oddělení, atd.
 Maximální průhyb během aplikace zátěže d=300mm

3.2 Zkušební namáhání
3.2.1 Test provozních limitů
Ft1 = 0,3KN
Ft2 = 0,2KN

Č. ZPRÁVY: 075800-001 (M1)
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3.2.2 Test pevnosti (poslední limit). Přesné zátěže
FH= ƔM x ƔF x Qk
ƔF = 0,9 pro příznivé hodnoty zátěže. Příklad: Bezpečnostní zábrany s protiváhou.
ƔF = 1,5 Všechny stálé a variabilní zátěže.
ƔM = 1,1 Pro tažné kovové materiály.
ƔM = 1,25 Pro křehké kovové materiály.
ƔM = 1,3 Pro dřevo.
Qk = 0,3 KN zábradlí a sloupky
Qk = 0,2 KN podstavec

3.2.3 Test pevnosti. Test paralelní zátěže systému bezpečnostních
zábran.
FH3= ƔM x Ɣf x Qk (Qk=200N) = 1,1 x 1,5 x 0,2 = 0,33KN

3.2.4 Test pevnosti. Test náhodné zátěže
FD = 1,25KN

3.3 Test na ověření rozměrů
Ověřuje se, zda systém splňuje požadavky na rozměry uvedené v odstavcích 5.1 y 5.2
UNE EN 13374:2013
Zpočátku se zjišťuje, zda vzorek nevykazuje znaky nárazů či deformací, které mohou ovlivnit
požadovaná měření.
Každé měření prováděné u bezpečnostních komponentů se provádí s použitím měřítka či
průhyboměru v závislosti na požadované přesnosti.
Dělení stupnice měřítka= 0,01mm
Dělení stupnice průhyboměru= 1mm
Když se jedná o měření průměru trubky či tloušťky sekce, provádějí se 3 měření v různých
bodech dané součásti a zaznamenává se průměrná hodnota ze všech tří měření.
V některých případech potřeba provést řez na vzorku např. k měření tloušťky trubky. Lze
použít brusku nebo pilu na řezání kovu.
V případě výskytu hran nebo odlitků které by mohly zkreslit měření lze odstranit tyto závady
pomocí pilníku.
Po provedení laboratorního měření je nutné zkontrolovat, zda vzorek splňuje požadavky
stanovené platnými předpisy pro daný případ.

Č. ZPRÁVY: 075800-001 (M1)
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4. VÝSLEDKY
4.1 Test horního zábradlí uprostřed volného prostoru, kolmo k systému,
směrem ven.

Vzorek

FT1(KN)

d1 (mm)
(F0=0,3KN)

d2 - d1
(mm)

0,67

21,55

1
2
0,3

3,66

24,54

1,59

23,74

16,66

23,68

Typ vady

Nedochází k plastickým deformacím ani
jiným závadám
(d2 - d1) individuální <60mm SPRÁVNÉ

3
4
Průměr

(d2 - d1) průměr <55mm

SPRÁVNÉ

23,38

d1= Referenční poloha po předzátěži
d2=Deformace pro zkušební zátěž (FT).

Test pevnosti. Stav posledního limitu. Přesné zátěže

Vzorek

QMW
(KN)

FH1+
QWW
(KN)

dH1 - d1
(mm)

d3 d1
(mm)

Ru (N)

Typ vady

Pro zátěž QMW:

1

39,37

1,10

1030

2

43,89

0,49

1006

Nevznikají plastické deformace
ani jiné vady

Pro zátěž QMW:
Nevznikají plastické deformace
ani jiné vady

3

0,11

4

0,532

44,8

44,56

0,97

1,16

1017

1010

Pro poslední zátěž:
Nevznikají plastické deformace
deformace ani jiné vady. Test
se přeruší při dosažení
zátěže 1KN.

Je splněno Ru*≥ FH+ QWW
SPRÁVNÉ

FH1 = Qk navýšena koeficienty částečné bezpečnosti ƔF=1,5 y ƔM=1,1.
dH1 = Deformace pro zátěž FH1+ QWW.
d3 = Zbytková deformace po zátěži FH1+ QWW.
Ru= Poslední zkušební zátěž.
QMW= Maximální větrná zátěž ƔF=1,5
QWW= Kombinace větrné zátěže ƔF=1,5
Č. ZPRÁVY: 075800-001 (M1)
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4.2. Test prováděný na horním zábradlí uprostřed volného prostoru, ve vertikálním
klesajícím směru.

d1 (mm)
(F0=0,3KN)

d2 - d1
(mm)

0,61

15,69

0,73

15,44

Nedochází k plastickým deformacím ani
jiným závadám

3

0,18

15,81

(d2 - d1) individuální <60mm SPRÁVNÉ

4

0,37

15,74

Vzorek

FT1(KN)

1
2
0,3

Průměr

Typ vady

(d2 - d1) průměr <55mm

SPRÁVNÉ

15,67

d1= Referenční poloha po předzátěži
d2=Deformace pro zkušební zátěž (FT).

Test pevnosti. Stav posledního limitu. Přesné zátěže

Vzorek

QMW
(KN)

FH1+
QWW
(KN)

dH1 - d1
(mm)

d3 d1
(mm)

Ru (N)

Typ vady

Pro zátěž QMW:

1

2

25,51

0,61

1007

25,33

0,55

1011

Nedochází k plastickým
deformacím ani jiným závadám

Pro zátěž FH+ QWW:
Nedochází k plastickým
deformacím ani jiným závadám

3

-

4

0,495

26,13

25,45

0,80

0,00

1012

1008

Pro poslední zátěž:
Nedochází k plastickým
deformacím ani jiným vadám. Test
se přeruší při dosažení zátěže 1
KN.

Je splněno Ru*≥ FH+ QWW
SPRÁVNÉ

FH1 = Qk navýšena koeficienty částečné bezpečnosti ƔF=1,5 y ƔM=1,1.
dH1 = Deformace pro zátěž FH1+ QWW.
d3 = Zbytková deformace po zátěži FH1+ QWW.
Ru= Poslední zkušební zátěž.
QMW= Maximální větrná zátěž ƔF=1,5
QWW= Kombinace větrné zátěže ƔF=1,5
Č. ZPRÁVY: 075800-001 (M1)
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4.3. Test na nosníku provedený v 1150mm od pracovní plochy, kolmo k systému směrem
ven.

d1 (mm)
(F0=0,3KN)

d2 - d1
(mm)

0

14,4

0

16,97

Nedochází k plastickým deformacím ani
jiným závadám

3

0

15,75

(d2 - d1) individuální <60mm SPRÁVNÉ

4

0

16,85

Vzorek

FT1(KN)

1
2
0,3

Průměr

Typ vady

(d2 - d1) průměr <55mm

SPRÁVNÉ

15,99

d1= Referenční poloha po předzátěži
d2=Deformace pro zkušební zátěž (FT).

Test pevnosti. Stav posledního limitu. Přesné zátěže

Vzorek

QMW
(KN)

FH1+
QWW
(KN)

dH1 - d1
(mm)

d3 d1
(mm)

Ru (N)

Typ vady

Pro zátěž QMW:

1

2

3

0,053

28,2

3,3

795

49,56

5,8

776

Nedochází k plastickým
deformacím ani jiným závadám

Pro zátěž FH+ QWW:
Nedochází k plastickým
deformacím ani jiným závadám

0,513
44,98

9,52

801

Pro poslední zátěž:
Vázání pomocí „seržant“ se
posouvá
podél
betonové
podpěry.

4

33,71

6,59

764

Je splněno Ru*≥ FH+ QWW
SPRÁVNÉ

FH1 = Qk navýšena koeficienty částečné bezpečnosti ƔF=1,5 y ƔM=1,1.
dH1 = Deformace pro zátěž FH1+ QWW.
d3 = Zbytková deformace po zátěži FH1+ QWW.
Ru= Poslední zkušební zátěž.
QMW= Maximální větrná zátěž ƔF=1,5
QWW= Kombinace větrné zátěže ƔF=1,5

Č. ZPRÁVY: 075800-001 (M1)
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4.4. Test provedený u podstavce, aplikovaný od středu podstavce, kolmo k
systému směrem ven.

d1 (mm)
(F0=0,3KN)

d2 - d1
(mm)

0

16,11

0

12,39

Nedochází k plastickým deformacím ani
jiným závadám

3

0

11,41

(d2 - d1) individuální <60mm SPRÁVNÉ

4

0

13,41

Vzorek

FT1(KN)

1
2
0,2

Průměr

Typ vady

(d2 - d1) průměr <55mm

SPRÁVNÉ

13,33

d1= Referenční poloha po předzátěži
d2=Deformace pro zkušební zátěž (FT).

Test pevnosti. Stav posledního limitu. Přesné zátěže

Vzorek

QMW
(KN)

FH1+
QWW
(KN)

dH1 - d1
(mm)

d3 d1
(mm)

Ru (N)

Typ vady

Pro zátěž QMW:

1

2

31,39

0,24

1013

26,98

1,83

1005

Nevznikají plastické deformace
ani jiné vady

Pro zátěž FH+ QWW:
Nevznikají plastické deformace
ani jiné vady

3

0,655

4

0,548

26,43

29,79

2,75

0,49

1006

1013

Pro poslední zátěž:
Nevznikají plastické deformace
deformace ani jiné vady. Test
se přeruší při dosažení
zátěže 1KN.

je splněno Ru*≥ FH+ QWW
SPRÁVNÉ

FH1 = Qk navýšena koeficienty částečné bezpečnosti ƔF=1,5 y ƔM=1,1.
dH1 = Deformace pro zátěž FH1+ QWW.
d3 = Zbytková deformace po zátěži FH1+ QWW.
Ru= Poslední zkušební zátěž.
QMW= Maximální větrná zátěž ƔF=1,5
QWW= Kombinace větrné zátěže ƔF=1,5
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4.5. Test pevnosti. Test paralelní zátěže na systém bezpečnostních zábran, aplikované
na nosník ve výšce 1070mm od země.

d1 (mm)

FH3 (KN)

(F0=0,1KN)

0,33

0,49

dH3 - d1
(mm)

24,6

d3 –
d1(mm)

Typ vady
Pro zátěž FH3:
Nevznikají trvalé
deformace.

3,48

Ru=1028N

0,33

1,53

26,18

Pro zátěž FH3:
Nevznikají trvalé
deformace.

4,51

Ru=1038N

0,33

0,18

29,61

Pro zátěž FH3:
Nevznikají trvalé
deformace.

5,13

Ru=1018N

0,33

0,85

39,13

Pro zátěž FH3:
Nevznikají trvalé
deformace.

12,09

Ru=1005N

d1= Referenční poloha po předzátěži
FH3 = Qk vynásobeno koeficienty částečné bezpečnosti ƔF=1,5 a ƔM=1,1.
dH3 = Deformace při zátěži FH3.
d3 = Zbytková deformace po zátěži FH3.

4.6. Test pevnosti. Test náhodné zátěže
FD (KN)
1,25
1,25
1,25

d1 (mm)

dD - d1 (mm)

d3 – d1(mm)

0,12

93,2

28,75

0,43

97,96

31,67

0,31

109,07

44,67

(F0=0,1KN)

Typ vady

U zátěže FD vznikne plastická
deformace.
Je splněn požadavek na průhyb při
náhodné zátěži.

(dD - d1)<300mm
1,25

0,67

106,08

40,59

d1= Referenční poloha po předzátěži
FD násobeno koeficienty částečné bezpečnosti ƔF=1 a ƔM=1.
dD= Deformace odpovídající zátěži FD.
d3 = Zbytková deformace po zátěži FD.
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4.7 Test na ověření rozměrů
Komponent

Průměr / Šířka (mm)

Tloušťka
(mm)

Povrchová
úprava

Zábradlí

35,20

1,77

Galvanizace

Stojan

35,50

1,52

Modrý nátěr

Podezdívka

150

1,26

Galvanizace

Kóta

Rozměr (mm)

1

1020

2

1203

3

2400

4

2495

5

397

6

382

7

152

8

4

Horizontální
otvor

n.a.

Max. otvor,
pokud uprostřed
není zábradlí

n.a.

Úhel α (º)
Odklonění od kolmice pracovní plochy.

0

Poznámka: podstavec je ze skládacího profilu o tloušťce 1,25 mm
Systém SPLŇUJE požadavky uvedené v odstavcích 5.1 a 5.2 UNE EN 13374:2013
“Postup
z
test
pro
třídu
A
odst.
7.4
UNE
EN
13374:2013……………………………………………………………………………….USPOKOJIVÝ
VÝSLEDEK

Č. ZPRÁVY: 075800-001 (M1)

STR. 16 / 22

4/LE024

TECHNICKÁ DOKUMENTACE OD VÝROBCE

SYSTÉMY BEZPEČNOSTNÍCH ZÁBRAN
IDENTIFIKAČNÍ LIST

VÝROBCE
OBCHODNÍ OZNAČENÍ VZORKU
ÚČEL KLASIFIKACE
(UNE-EN 13374:2013)
TYP POTŘEBNÉHO DRŽÁKU
PRO INSTALACI

DACAME

MODEL B-35
TŘÍDA A
Nepotřebuje držák (montáž
do základové desky pomocí
teleskopického uzavíracího
systému)

POZNÁMKA: výrobce musí vyplnit formulář na následujících stránkách a
laboratoř musí ověřit přesnost či opravu poskytnutých informací v případě, že je
to možné; v opačném případě je nutno uvést “ověření se neprovádí” nebo “ - “.
DŮL EŽI TÁ PO ZN ÁM K A : Zk uš eb ní v z o rk y m us í o dpo v í da t informacím,
které poskytl výrobce. V případě, že během testu bude zjištěna nějaká
neshoda mezi vzorkem a dokumentací, test bude
ukončen a spis bude
zrušen.

PODPIS ODPOVĚDNÉ OSOBY

Datum
30. října 2018
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1. KOMPONENTY SYSTÉMU
Rozměry x
sekce

Materiál
materiál

počet
zaslaných
vzorků

BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRANA B35 (ZN) /
BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRANA B35 (PT)
PA070211008
PA070211002

Vnější
čtyřhranná
trubka
35x35x1,5 &
trubka
vnitřní čtyřhran
30x30x2

S235

16

BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRADLÍ B35 2500
(GA)
PA070212250

Ø35x2-délka
2500mrn

S235

16

BEZPEČNOSTNÍ PODSTAVEC
BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRANA 2500x150
(GA)
PA070200670

150x25x2500m
m

S235

8

Ref. č. součásti

Tabulka s přehledem komponent
2. ROZMĚRY
Kóta (mm)
1
2

1000

3

2080 min.
2440 max.

4
5
6
7

2500

1200

460
340
150

3. DOKUMENTACE
Výrobce musí předat následující dokumentaci společně se zkušebními vzorky.
ANO NE

Náčrt a popis konfigurace systému bezpečnostních zábran

Tabulka s přehledem komponent: Seznam komponent systému bezpečnostních
zábran s uvedením typu materiálu, rozměrů a průřezu a množství vzorků zaslaných do
laboratoře. (viz odst 1.)

o
o

Plány
Kótované plány celku
Kótované plány každé komponenty



Pokyny k doporučenému procesu instalace a maximální vzdálenosti mezi opěrami.
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Systé m bezpeč nos tníc h z ábran B 35/B35-R
t řída A

Příručka
DACAME, S.L.
Ctra. Santa Bárbara-La Senia km 4,6
43515 La Galera (TARRAGONA)
Tel: 977 71 70 04 Fax: 977 71 93 89
E-mail: dacame@dacame.com - www.dacame.com
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1.ÚVOD
Provizorní systém bezpečnostních zábran typu B '35' / B '35'R je určen k využití na stavbách,
především k prevenci pádu osob a předmětů.
V souladu s platným zákonodárstvím se vyžadují systémy bezpečnostních zábran nebo jiné systémy na
ochranu proti pádům, když je výška pádu větší než 2 m.
Pro výběr nejvhodnějšího systému bezpečnostních zábran je nutno vyhodnotit úhel mezi pracovní
plochou a horizontálou a případnou výšku pádu.
Systém bezpečnostních zábran typu B '35' / B '35' Res je vhodný k použití ve všech případech, kdy úhel
pracovní plochy nepřesahuje 10 stupňů. (Systém bezpečnostních zábran třída A, dle UNE - EN 13374)
2. KOMPONENTY SYSTÉMU
2.1. BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRANY
-PA070211002 BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRANA B35 (PT)
-PA070211008 BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRANA B35 (ZN)
-PA070211012 BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRANA “B35-R” (PT)
Bezpečnostní zábrana systému se
skládá z teleskopické konstrukce, která
je tvořena čtyřhrannými trubkami 35 x 35
x 1,5 mm a 30 x 30 x 2 mm, závitová
tyč, kulatá rukojeť o průměru Ø10 mm a
matice na regulaci a utažení, držadlo o
průřezu 40 x 4 mm na dolní kleštinu pro
upevnění k základové desce a žebrovaná
kovová lišta o tloušťce 5 mm na horní
kleštinu.
Opěry na vložení zábradlí tvoří
držadlo o průřezu 20 x 5 mm.
Model B '35' je vybaven závitovou
tyčí M12 a ohnutou deskou 20 x 5 jako
podpo ra žebro vané kovov é lišty
zatímco u B '35' je tyč M16 a podpora
kovové lišty je provedena jako trubka s
čtyřhranným průřezem.
Hmotnost: 6,2 kg ( B35 )
6,4 kg ( B35-R )
Přípustné tloušťky základové desky:

B35:
1 až 55 cm

B35-R:
1 až 45 cm
2.2. ZÁBRADLÍ
Zábradlí systému je z trubky galvanizované za studena, průměr
Ø35 mm, v následujících délkách:
-PA070200410 BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRADLÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRANA (Ø:
35) 1000 (GA)
-PA070200430 BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRADLÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRANA (Ø:
35) 1500 (GA)
-PA070200450 BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRADLÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRANA (Ø:
35) 2000 (GA)
-PA070212250 BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRADLÍ B35 2500 (GA)

Má 2 drážky 15 x 88 mm na každém slisovaném konci trubky.

2
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2.3. PODSTAVEC
Systém je vybaven následujícími podstavci:
-PA070200650 BEZP. PODSTAVEC BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRANA 2000x150 (GA)
-PA070200670 BEZP. PODSTAVEC BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRANA 2500x150 (GA)
-PA070213250 PODSTAVEC B35 2500x150x27 (MD)
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3. MONTÁŽ SYSTÉMU
Pracovníci provádějící montáž systému musí používat prostředky osobní ochrany, které mají k dispozici v souladu s poskytnutými
informacemi a zaučením a případně zajištěným školením:

bezpečnostní helma,
• rukavice proti mechanickému riziku

bezpečnostní obuv,
• nepropustný (v případě použití)

postroj a kotvicí úchyt,

pracovní oděv,
Plo c hy , n a k te ré dosednou obě upevňovací
kleštiny musí být přesně rovnoběžné a
vodorovné (maximální přípustný sklon), třída A, až
10° ).
Před upevněním bezpečnostních zábran je nutno
provést překreslení jednotek rozmístěných po
obvodu pracovní plochy, která má být chráněna,
přičemž je nutno mít na vědomí, že
maximální horizontální vzdálenost mezi 2
přilehlými bezpečnostními zábranami je mezi
minimální a maximální pracovní délkou zábradlí
(2.08 - 2.44 m).

Montážní postup:
a)
Otočením dle ukazatele (červeného) na obrázku dosáhneme větší vzdálenosti
mezi kleštinami a tím i požadované šířky utažení.
V opačném směru (zelená) se zkracuje stávající vzdálenost mezi kleštinami.
b)
Jakmile je vzdálenost mezi kleštinami mírně větší než tloušťka základové
desky, zcela vložíme bezpečnostní zábranu a následně ji připevníme. Pro
správné upevnění je nutno aplikovat utahovací moment v rozmezí 30 - 40
Nm*; k tomu použít dynamometrický klíč na matici úchytu.
*Tato hodnota je dána za účelem výpočtu dostačující hodnoty utažení tak, aby se
znemožnil nežádoucí posuv kleštin bezpečnostní zábrany po svíraném stavebním
dílu. Ekvivalentní přibližně síle utažení, kterou působí obsluha, když bezpečnostní
zábranu ručně utahuje tak, aby byla pevná, avšak bez přílišného úsilí. V praxi, v
závislosti na stavu základové desky (drsnost povrchu, rovnoběžnost mezi
stranami,
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nepravidelnosti atd.) může být tato hodnota orientační. Pro správnou funkci systému doporučujeme
instalovanou bezpečnostní zábranu zkontrolovat.
Bezpečnostní zábrana musí svírat pás po celé šířce záběru kleštiny, nesmí zůstat žádné průvěsy
mezi vertikální trubkou a hranou základové desky.
Po napolohování bezpečnostních zábran na ploše, která má být chráněna, bude dokončena boční
ochrana.
Postup demontáže:
a) Osoba odpovědná za demontáž musí používat bezpečnostní postroj připevněný k životně důležitým
částem těla.
b) Provede se odstranění zábradlí a podstavců z uložení (držadlo 20x5).
c) Následně lze odstranit bezpečnostní zábrany ze základové desky, předtím je nutno uvolnit rukojeť,
která ovládá upevňovací systém.
4. DO PO RUČE NÍ OHL EDNĚ BEZ PE ČNO ST I A SK LADOVÁN Í
Je potřeba pravidelně kontrolovat řádný stav svarů, taktéž aby nebyly praskliny ani deformace
bezpečnostních zábran, zábradlí a podstavců.
Je nutno ověřit, zda obě kleštiny jsou vzájemně rovnoběžné, aby bylo zajištěno řádné uchycení
základové desky.
Doporučujeme pravidelně mazat utahovací mechanismus.
Zábradlí a podstavce musí být vhodně zajištěny a je nutno kontrolovat, zda jsou v dobrém
stavu, veškeré poškozené komponenty ihned odstranit a vyměnit za nové (pokud vykazují vady
válcovitosti, promáčkliny,známky koroze atd.)
Materiál musí být chráněn před vlhkostí či prostředím způsobujícím korozi, což by mohlo změnit
charakteristiky jeho odolnosti. Kromě toho, úkony v rámci přepravy a skladování budou
prováděny opatrně a tak,aby se nepoškodily komponenty.
Po pádu osoby či předmětu je nutné, aby oprávněná osoba zkontrolovala systém
bezpečnostních zábran a pouze poté je možné jej opět použít.
5 . T E C H N IC K É C H AR A K T E R I ST IK Y
José Daniel Celma, právní zástupce společnosti DACAME, S.L., se sídlem v La Galera
(Tarragona) Ctra. Santa Bárbara-La Sénia, Km. 4,6. PROHLAŠUJE, že níže uvedené zařízení:
Systém bezpečnostních zábran B35 /B35-R (součásti, které jsou k dispozici):
 Bezpečnostní zábrana B35 (Nátěr/Galvanizace) / B35 -R (Nátěr)
 Kovové galvanizované zábradlí z trubky o průměru Ø35, různé délky
 Podstavec, výška 15 cm, různé délky
Užitečná bezpečná výška

1m

Rok výroby: 2018

Vyrobeno v souladu s požadavky stanovenými předpisem UNE EN 13374 "Provizorní systémy
bezpečnostních zábran". Specifikace výrobku, zkušební metody. Provizorní systém bezpečnostních
zábran spadá do třídy A.
Výrobek s certifikací AENOR a číslem osvědčení 044-000030
Testováno společností Tecnalia (laboratoř s akreditací ENAC), číslo zprávy o provedení testu 075800001.

José Daniel Celma
La Galera (Tarragona) DACAME, S.L
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