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1. CHARAKTERISTIKY VZORKŮ
17. září 2018 laboratoř přijala od společnosti
DACAME, S.L. následující vzorky označené jako “E-1200”.
V následující tabulce je uvedena přijatá partie materiálu, z něhož se skládá bezpečnostní
systém zábran, který je předmětem zkoušky:

Sekce*

Komponent

(prohlášení výrobce)

BEZPEČNOSTNÍ
ZÁBRANA
KOTVENÍ E1200(PT)
BEZPEČNOSTNÍ
ZÁBRADLÍ B35
2500 (GA)
KOTVICÍ
KAPSLE (Ø40)
PODSTAVEC B35
2500x150x27 (MD)

KÓD

Materiál

počet
vzorků

Ø40x1,8 – délka
1200mm

PA070200062

S235

16

Ø35x2 long 2500mm

PA070212250

S235

16

vnitř. Ø 41 hloubka
100mm

PA070200510

Plast

16

150x27x2500

PA070213250

Dřevo

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: 075800-002 (M1)
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K instalaci systému, který je předmětem testu, je k dispozici betonový nosník Ha25 o
rozměrech 150x200 s předem nasazenými dvěma polypropylenovými kapslemi o vnitřním
průměru 41 mm a účinné hloubce 100 mm.

Obrázek 2: Montáž systému bezpečnostních
zábran

Mezi jednotlivými stojany je vzdálenost 2410 mm.
V následující tabulce jsou uvedeny rozměrové charakteristiky systému stanovené
výrobcem.

Tabulka 2: Rozměry

Obrázek 3: Rozměry systému bezpečnostních zábran

DŮVOD ZMĚNY
Změny: technický list a příručka, oprava kódu a komponenty na str. 2.

Č. ZPRÁVY: 075800-002 (M1)

STR. 3 / 28

4/LE024

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

Odkaz na předpis

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

UNE EN 13374:2013 článek 7.4

Ověření rozměrů

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: 075800-002 (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 2: 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: 075800-002 (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 3: 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: 075800-002 (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: 075800-002 (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 4: 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: 075800-002 (M1)
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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 5: 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: 075800-002 (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 použití 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: 075800-002 (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)

4,40

37,75

1
2
0,3

6,69

40,36

5,61

41,59

4,10

43,30

Typ vady

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

3
4
Průměr

(d2 - d1) průměr <55mm

SPRÁVNÉ

40,75

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

66,7

2,74

1012

2

66,36

0,26

1009

Nevznikají plastické deformace
ani jiné vady

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

3

0,11

4

0,532

69,4

65,8

0,39

0,4

1031

1023

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: 075800-002 (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)

0,79

16,06

1,1

16,3

3

0,24

16,18

4

0,98

15,87

Vzorek

FT1(KN)

1
2
0,3

Průměr

Typ vady

Nedochází k plastickým deformacím ani
jiným závadám
(d2 - d1) individuální <60mm SPRÁVNÉ
(d2 - d1) průměr <55mm

SPRÁVNÉ

16,10

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

26,92

0,61

1000

27,28

0,18

1000

Nedochází k plastickým
deformacím ani jiným závadám

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

3

-

4

0,495

27,59

27,34

1,1

0,85

1010

1018

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: 075800-002 (M1)
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4.3. Test na nosníku provedený ve vzdálenosti 1075mm od pracovní plochy, kolmo k
systému směrem ven.

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

d2 - d1
(mm)

5,07

25,08

1,12

25,13

Nedochází k plastickým deformacím ani
jiným závadám

3

7,31

26,75

(d2 - d1) individuální <60mm SPRÁVNÉ

4

6,65

26,13

Vzorek

FT1(KN)

1
2
0,3

Průměr

Typ vady

(d2 - d1) průměr <55mm

SPRÁVNÉ

28,30

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

40,22

1,58

1035

40,32

1,14

1032

Nedochází k plastickým
deformacím ani jiným závadám

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

3

0,049

0,511

44,81

2,04

1029

Pro poslední zátěž:
Dochází k lehkým plastickým
deformacím. Test se přeruší při
dosažení zátěže 1 KN.

4

45,84

1,65

1033

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: 075800-002 (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)

1,35

18,85

1,8

21,23

Nedochází k plastickým deformacím ani
jiným závadám

3

3,65

20,75

(d2 - d1) individuální <60mm SPRÁVNÉ

4

0,99

27,46

Vzorek

FT1(KN)

1
2
0,2

Průměr

Typ vady

(d2 - d1) průměr <55mm

SPRÁVNÉ

22,07

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

52,65

0,72

995

53,85

0,6

994

Nevznikají plastické deformace
ani jiné vady

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

3

0,655

4

0,548

57,85

69,51

0,6

1,36

1000

1055

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 paralelnízátěže na systém bezpečnostních zábran, aplikované
na nosník ve výšce 1070mm od země.

FH3 (KN)

(F0=0,1KN)

dH3 - d1
(mm)

d3 –
d1(mm)

0,33

10

34,7

4,90

Pro zátěž FH3: Došlo k vadě
plastické deformace v
zapuštěné části, Ru: 1030

0,33

1,8

29,95

6,05

Pro zátěž FH3: Došlo k vadě
plastické deformace v
zapuštěné části, Ru: 865

0,33

5,45

30,75

2,75

Pro zátěž FH3: Došlo k vadě
plastické deformace v
zapuštěné části, Ru: 913

8,25

Pro zátěž FH3: Snese zátěž 1
KN po dobu jedné minuty,
nicméně dojde ke stálým
deformacím, Ru:1084

d1 (mm)

0,33

15,3

38,15

Typ vady

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)
(F0=0,1KN)

dD - d1 (mm)

d3 – d1(mm)

0,49

112,3

42,6

0,85

130,25

59,27

0,79

109,93

41,2

Typ vady

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

(dD - d1)<300mm
1,25

0,85

122,2

52,49

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

1,84

Galvanizace

Stojan

40,05

1,79

Modrý nátěr

Podezdívka

150

27,09

Dřevo

Kóta

Rozměr (mm)

1

1020

2

1101

3

2415

4

2495

5

452

6

348

7

150

8

0

Horizontální
otvor

n.a.

Max. otvor,
pokud uprostřed
není zábradlí

n.a.

Úhel α (º)
Odklonění od kolmice pracovní plochy.

0

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
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SY ST É M Y BE Z PEČ N O ST N ÍCH Z ÁBRAN
IDENTIFIKAČNÍ LIST
VÝROBCE

DACAME

OBCHODNÍ OZNAČENÍ
VZORKU

MODELO E-1200

ÚČEL KLASIFIKACE (UNEEN 13374:2013)

TŘÍDA A

TYP POTŘEBNÉHO DRŽÁKU
K MONTÁŽI

KOTVICÍ KAPSLE E (vnitř.Øint 40)

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 e bn í v z o r k y m us í o dpo v í dat 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

29. října 2018

,(,\
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1. KOMPONENTY SYSTÉMU

Rozměry x
sekce

Materiál
materiál

počet
zaslaných
vzorků

Ø40x1,8délka 1200mm

S235

16

Ø35x2--délka 2500mm

S235

16

KOTVICÍ KAPSLE E ( Øint 40)
PA070200510

vnitř. Ø 41-hloubka
100mm

Plast

16

PODSTAVEC B 35 2500x150x27 (MD)
PA070213250

150x27x2500mm

Dřevo

8

Ref. č. součásti
BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRANA - UK OTVENÍ E1200 ( GA)/
BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRANA KOTVENÍ E1200 (P T)
PA070200069
PA070200062
BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRADLÍ B35 2500
(GA)
PA070212250

Tabulka s přehledem komponent :

2. ROZMĚRY
Kóta (mm)
1
2
3
4
5
6
7

1000
1100
2080 min.
2440 max.
2500
460
340
150

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




Náčrt a popis konfigurace systému bezpečnostních zábran
Tabulka s přehledem komponent: Seznam komponent systému
SPPB s uvedením typu materiálu, rozměrů a průřezu a počtu
vzorků zaslaných do laboratoře. (viz odst 1.)
Plá n y
o
Kótované plány celku
o
Kótované plány každé komponenty

 Pokyny k doporučenému procesu montáže a maximální
vzdálenosti mezi opěrami.

2
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Systé m be z pe č n ostn ích z ábran E
-1200
-1150-14

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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Provizorní systém bezpečnostních zábran E je určen k použití při stavebních pracích a slouží k
předcházení 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 E 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
-PA070200069 BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRANA KOTVENÍ E -1200 (PT)
-PA070200069 BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRANA KOTVENÍ E -1200 (GA)
-PA070200072 BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRANA KOTVENÍ E -1150-14 (PT)
-PA070200078 BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRANA KOTVENÍ E -1150-14 (GA)

Bezpečnostní zábrana systému je z válcové konstrukce z kulaté trubky o průměru Ø40 mm.
U varianty E1200 slouží k usazení zábradlí držadla s kulatým komerčním průřezem Ø10, stejně jako i v
případě držáku podstavce.
U varianty E1150-14 k usazení zábradlí slouží výkyvné čepy o průměru Ø14 se zástrčkou, která
znemožňuje neúmyslnou demontáž zábradlí.
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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 ZÁBRADLÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRANY. (Ø: 35) 2000 (GA)
-PA070212250 BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRADLÍ B35 2500 (GA)
Má 2 drážky 15 x 88 mm na každém slisovaném konci trubky.
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)

2.4. KOTVICÍ KAPSLE
- PA070200510 KOTVICÍ KAPSLE E (vnitř. Ø 40)
PRO MONTÁŽ SYSTÉMU ZAPUŠTĚNÉHO DO BETONOVÉ ZÁKLADOVÉ DESKY
Vyrobeno z polypropylenu (PP), vnitřní průměr 42.5 mm (pro trubky o průměru 40 mm),
jednotková hmotnost 25 g. Zahrnuje ucpávku na zachování obsahu kapsle před jejím
použitím. Slouží pouze k jednomu použití.
Užitečná hloubka: 95 mm
Celková hloubka: 120 mm
2.5. DRŽÁK BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRANY I
-PA070200912 DRŽÁK BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRANY I (PT)
-PA070200918 DRŽÁK BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRANY I (ZN)
K MONTÁŽI SYSTÉMU NA POVRCHY
Z MASIVNÍHO BETONU, KOVOVÉ KONSTRUKČNÍ PROFILY, A KOVOVÉ PLECHOVÉ
KRYTY, HORIZIONTÁLNÍ (NEBO SE SKLONEM DO 10 STUPŇŮ)
Základ tvoří opěrná čtvercová deska s rozměry 118 x 118 mm a tloušťkou 5 mm. Tato deska má 2 otvory Ø
9 mm a 4 otvory Ø 14 mm k ukotvení pomocí šroubu typu parabolt, matice a podložky, k základové desce,
chemicky nebo pomocí vrutu.

3
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Hlavní trubka se skládá z kulaté trubky o Ø 45 x 2 mm tloušťka, a užitečná délka překrytí je 150 mm.
Má obdélníkový profil 20 x 5 mm, ohnutý do tvaru L, který umožňuje polohování podstavce.
2.6.DRŽÁK BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRANY L

-PA070200922 DRŽÁK BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRANY L (PT)
-PA070200928 DRŽÁK BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRANY L (ZN)
PRO MONTÁŽ SYSTÉMU PŘIPEVNĚNÍM K POVRCHŮM Z MASIVNÍHO
BETONU, KONSTRUKČNÍ KOVOVÉ PROFILY, VERTIKÁLNÍ (NEBO SKLON AŽ 10
STUPŇŮ)
Základ tvoří opěrná čtvercová deska s rozměry 125x 125 mm a tloušťkou 5 mm.
Tato deska má 2 otvory Ø 9 mm a 4 otvory Ø 13 mm.
Hlavní trubka se skládá z kulaté trubky o Ø 45x 2 mm tloušťka, a užitečná délka
překrytí je 150 mm.
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,
• pracovní oděv,

bezpečnostní obuv,
• rukavice proti mechanickému riziku

postroj a kotvicí držadlo,
• nepropustný (v případě použití)
Postup demontáže:

POMOCÍ KOTVICÍ KAPSLE:
 Během el procesu betonování základové desky budou do betonu vloženy kotvicí kapsle, a to tak,
aby vzdálenost mezi nimi byla o cca 20 cm menší než u plánovaného zábradlí. Během procesu je nutno
vést kapsle s bezpečnostní zábranou,k nížse přiloží magnetická vodováha tak, aby kapsle byly v
přesné vertikální poloze.

Minimální vzdálenost od středu kapsle až k okraji základové desky nesmí být ser menší než
100 mm. Je to proto, že při menší tloušťce by základová deska nemusela vydržet namáhání působící na
bezpečnostní zábranu.

Jakmile beton vytvrdne, je potřeba vložit bezpečnostní zábrany do kapslí. Osoba odpovědná
za tuto demontáž musí používat bezpečnostní postroj připevněný k životně důležitým částem těla.
POMOCÍ DRŽÁKU TYPU I:
1.Ploché povrchy z masivního betonu.

1.1. Ukotvení pomocí expanzního kroužku (parabolt)
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-D x L: M10 x 75
-Průměr vrtáku: Ø12 mm
-Hloubka vrtání: 75 mm
-Utahovací moment: 7 — 8 Kgm
-Přibližný odpor proti extrakci:
o Beton 200 Kg: 4000 Kg
o Beton 300 Kg: 4700 Kg
Přibližný odpor proti stříhání plechu:
o Beton 200 Kg: 3800 Kg
o Beton 300 Kg: 3800 Kg
1.2. Upevnění ukotvením pomocí chemikálií

-Délka kapsle: 95 mm
-Hloubka vrtání: 110 mm
-Průměr vrtaného otvoru: Ø14 mm
-Průměr tyčky: M12
-Přibližný odpor proti extrakci/stříhání plechu
o Beton 200 Kg: 1000 Kg
PLATNÉ KONFIGURACE

SMĚR NAMÁHÁNÍ PŘI POUŽITÍ
Obrázek 1
Paralelně se
základovou
deskou

Obrázek 2
A 45 °

Obrázek 3
Vstupy

5
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2. Konstrukční kovové profily (IPE. IPN. HEB. atd)

2.1. Fixace pomocí samovrtného šroubu DIN 7504-K ST 6.3
Délka závitu musí být dostatečná, aby šroub prošel tloušťkou daného profilu (Ep), přičemž je nutno mít na vědomí, že
základová deska držáku bezpečnostní zábrany E má tloušťku 5 mm.
Minimální tloušťka konstrukce: 5 mm
Využití: 1200 —1800 rpm/min se šroubovákem
Odpor vůči tahu: 10,7 kN (1kN = 100 Kg)
2.2. Fixace pomocí nastřelovací pistole
PLATNÉ KONFIGURACE:

Obrázek 4
Minimální počet fixací: 2
Minimální vzdálenost mezi okrajem konstrukční části a vyvrtanými fixačními otvory: 5 cm
SMĚR NAMÁHÁNÍ PŘI POUŽITÍ

2.3. Kovové plechové kryty (typu sendvič, lichoběžník, atd.)

Fixace pomocí šroubů M8 nebo M12 (v závislosti na použitých otvorech vyvrtaných do základové desky), a
matice stejného rozměru, ideálně aretovacího typu, popř. samovrtný šroub DIN 7504-K o dostatečné délce.
Vzhledem k nižším hodnotám tloušťky a pevnosti konstrukce krytek tohoto typu, je obecně nutno mezi
základovou desku a krytku vložit rozdělovací desku, která umožní rozložit utahovací síly a následné využití,
přičemž lze využít tuto desku i z její spodní strany, pokud z této strany nebude provedeno upevnění k součásti s
dostatečnou pevností (řemen a,”Z”, atd.)
6
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ROZDĚLOVACÍ DESKA
ŠROUB DIN 7504 K + PODLOŽKA
KRYTKA
ODOLNÁ SOUČÁST
Obrázek 5

POMOCÍ DRŽÁKU TYPU
1.Ploché povrchy z masivního betonu
1.1. Upevnění pomocí expanzního kroužku (parabolt)

-

DxL:M10 x 75
Průměr vrtáku: Ø12 mm
Hloubka vrtání: 75 mm
Utahovací moment: 7 — 8 Kgm
Přibližný odpor proti extrakci:
o Beton 200 Kg: 4000 Kg
o Beton 300 Kg: 4700 Kg
Přibližný odpor proti stříhání plechu:
o Beton 200 Kg: 3800 Kg
o Beton 300 Kg: 3800 Kg
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1.2. Upevnění ukotvením pomocí chemikálií

-

Délka kapsle: 95 mm
Hloubka vrtání: 110 mm
Průměr vrtaného otvoru: Ø114 mm
Průměr tyčky: M12
Přibližný odpor proti extrakci/stříhání plechu: nebo Beton 200 Kg: 1000 Kg

PLATNÉ KONFIGURACE:
SMĚR NAMÁHÁNÍ PŘI POUŽITÍ

•
Poté je nutno zkompletovat bezpečnostní zábranu spojením prostředního zábradlí a horního zábradlí s
jednotlivými typy možných držáků (komerční Ø10 (E1200) nebo pomocí výkyvného čepu Ø14 (E1150-14),
taktéž podstavec (kovový nebo dřevěný).
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V případě dodatečné montáže bezpečnostní sítě na systém z





bezpečnostních zábran, při jakékoli variantě držáku (plastová kapsle, držák I, držák L)
Prostřední zábradlí
Horní zábradlí
Podstavec (kovový nebo dřevěný)

Tato síť musí splňovat předpis EN 1263-1 (síť typu U), musí splňovat požadavky na zátěž třídy A a musí být
instalována v napnutém stavu, aby se zamezilo prověšení.
Minimální užitečná výška sítě musí být 1 m a rozměr oka nesmí umožňovat propadnutí větších objektů.
Pro dodatečnou montáž sítě typu U je nutno protáhnout horní zábradlí horní částí sítě, poté protáhnout
prostřední zábradlí přes část sítě (přibližně ve vzdálenosti 0,5 m) a nakonec se síť připevní k zemi nebo základové
desce pomocí kotvení typu ASR o průměru 8 mm, přičemž se ponechá maximální vzdálenost 1 m mezi kotvením.
V případě, že nebude možné použít kotvení typu ASR (z toho důvodu, že systém není instalován na
kovovém povrchu (panel typu sendvič, konstrukční profily atd)), síť bude napnutá a upevněná pomocí spojovací
šňůry vnitřního úseku. Tato spojovací šňůra bude připevněna k stojanům.
V případě, že bude potřeba připevnit závěsy sítě, je nutno použít spojovací šňůru, která bude splňovat
předpis EN 1263-1.
Síť typu U

Zábradlí (horní a prostřední)
Pletivo - horní zábradlí
Pletivo - prostřední zábradlí
Detail upevnění/napnutí sítě:
Pomocí kotvení ASR (beton) nebo pomocí šňůry
přes dolní pletivo připevněné ke sloupům
Kotvení ASR / spojovací šňůra EN 1263-1

Postup demontáže:
 Osoba odpovědná za demontáž musí používat bezpečnostní postroj připevněný k životně důležitým
částem těla.
 Odstranění zábradlí. Z E 1200 budou odstraněna zábradlí z příslušného upevnění (obchodní průměr Ø10)
a u E 1150-14 je nutno otočit výkyvnou zástrčkou tak, aby byla v rovné poloze a umožnila odstranění zábradlí
směrem k základové desce. Odstranění podstavců.
 Odstranění sítí (pokud jsou)
 Dále lze vyjmout bezpečnostní zábrany z kapslí, držáky typu I nebo držáky typu L, pohybem nahoru.
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DOPORUČENÍ OHLEDNĚ BEZPEČNOSTI A SKLADOVÁNÍ

Je nutné pravidelně kontrolovat stav svarů kotvení (E1200) a výkyvných čepů (E1150-14), zda nevznikly
praskliny či deformace na zábranách, zábradlí či podstavcích.
U modelu E1150-14 je nutno ověřit, že výkyvné zástrčky jsou v pracovní poloze (vertikální), aby se zamezilo
náhodné demontáži zábradlí.
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,
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,a by
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.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

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 E (součásti, které jsou k dispozici):

Bezpečnostní zábrana typu E1200 (Nátěr/Galvanizace) / E1150-14 (Nátěr/Galvanizace)

Kovové galvanizované zábradlí z trubky o průměru Ø35, různé délky

Podstavec, výška 15 cm, různé délky

Kotvicí kapsle, užitečná hloubka 95 mm

Držák typu I (nátěr/galvanizace)

Držák typu L (nátěr/galvanizace)
Užitečná bezpečná výška

1m

Rok výroby:

2018

Vyrobeno v souladu s požadavky stanovenými předpisem UNE EN 13374:2013 "Provizorní systémy
bezpečnostních zábran". Specifikace výrobku, zkušební metody. Provizorní systém bezpečnostních zábran spadá
do třídy A.
Výrobek certifikovaný AENOR s osvědčením č. 044-000034/35
Testováno společností Tecnalia (laboratoř s akreditací ENAC), číslo zprávy o testu 075800-002.
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