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Sdružení výrobců stínicí techniky a  jejích částí je garantem profe-
sionality na trhu stínicí techniky a zasazuje se o šíření relevantních 
informací z oboru jak mezi profesionály, tak mezi laickou veřejnost.

Jedním z prostředků, jak těchto cílů dosáhnout, je tvorba produkto-
vých listů pro jednotlivé skupiny výrobků oboru stínicí techniky. Zde 
předkládané produktové listy shrnují nejběžněji používané varianty 
stínicích prvků na českém trhu.

Produktový list je ucelený dokument, který popisuje účel výrobku, 
jeho výhody, rozdělení podle technických parametrů a materiálové 
složení produktu. Velice důležitou součástí produktových listů je výčet 
způsobů montáže a ovládání. V produktových listech jsou uvedeny 
základní požadavky norem, které jsou doplněny o  vlastnosti v  nor-
mách neuvedené nebo normami nepožadované. Vzhledem k neustá-
le se zvyšujícím požadavkům na snižování energetické náročnosti bu-
dov je u každého produktu popsán také jeho vliv na tyto parametry.

Defi nice výrobků jsou použity z ČSN EN 12216:2003 - Okenice, vnější 
a vnitřní clony – Terminologie, slovník odborných výrazů a defi nice.

Z hlediska struktury je každý produktový list rozdělen do následujících 
kapitol:

1. Účel produktu
2. Rozdělení produktu
3. Technický popis produktu
4. Výkresová dokumentace
5. Vlastnosti řešené normou
6. Další vlastnosti nepožadované normou (nebo v normě neuvedené)
7. Energetická úspornost

Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí jako tvůrce standardů 
jednotlivých výrobků se zasazuje o jejich šíření a používání ve vztahu 
k zákazníkům.

Naším záměrem je poskytnout tímto dokumentem vhodný pracovní 
nástroj zejména projektantům a architektům, aby se mohli snadněji 
orientovat v produktech stínicí techniky a navrhnout tak do svých 
projektů vždy ideální řešení s  ohledem na  požadavky investora 
i v souladu s normami. Dále pak by měl pomoci montážním fi rmám 
v bezchybné instalaci, následném servisu a v přesnějším rozlišování 
oprávněných a neoprávněných reklamací stínicích prvků u koncové-
ho zákazníka.

Právě se Vám dostává do rukou druhé - doplněné - vydání Produk-
tových listů, které jsme doplnili o nový produktový list pro pergoly. 
Dále jsme ze všech produktových listů vyjmuli kapitolu o pohonech 
a pro tyto informace jsme vytvořili nový produktový list - Pohony  
pro stínicí techniku. Samostatný a nový je také produktový list Řídicí 
systémy stínicí techniky. 

Věříme, že díky uvedeným změnám bude tento dokument opět 
komplexněji a také přehledněji popisovat hlavní produkty stínicí 
techniky na českém trhu.

Na dokumentu pracovali pověření členové SVST a na jeho připomín-
kování se mohli podílet všichni členové SVST. Přestože produktovým 
listům byla věnována velká pozornost, počítáme s jejich pravidelnou 
aktualizací a doplňováním. Cílem je, aby produktové listy byly živým 
dokumentem, který věrně odráží aktuální stav daného typu produk-
tu v oblasti stínicí techniky. Budeme proto vděčni za jakékoli náměty 
na jejich zlepšení.

V plné verzi najdete produktové listy na webových stránkách sdru-
žení www.svst.cz.

Sdružení výrobců stínicí
techniky a jejích částí
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VNITŘNÍ ŽALUZIE

PRODUKTOVÝ LIST

1. Účel produktu

Vnitřní žaluzie (vnitřní clony) představují základní prvek pro zastínění prosklených ploch otvorových výplní. Hlavní součástí vnitřních žaluzií 
jsou lamely. Naklápěním lamel žaluzií v různých úhlech lze plynule regulovat světlo (teplo). Primární použití je vhodné pro rodinné domy 
a administrativní budovy, alternativně lze vnitřní žaluzie použít pro výrobní haly. Žaluzie mohou být stahovány vytažením nebo posouváním. 
Vnitřní žaluzie se liší provedením lamel, způsobem uchycení a ovládáním.

 

 1.1  Obecné vlastnosti stínicí techniky

  •  Ochrana před přehříváním interiéru,
  •  ochrana před oslněním, regulace intenzity osvětlení,
  •  ochrana soukromí.

 1.2  Specifi cké výhody z pohledu uživatele

  •  Plynulá regulace intenzity denního světla naklápěním lamel,
  •  redukce oslnění při práci,
  •  pasivní chlazení prostřednictvím odrazu sluneční energie od lamel,
  •  pasivní topení prostřednictvím ohřevu lamel,
  •  možnost elektrického ovládání a napojení na řídicí systémy,
  •  omezení tepelných ztrát oknem,
  •  dokreslení architektury a vnímání interiéru,
  •  provedení v různých barvách RAL, vzorech a imitacích dřeva,
  •  výběr dle šířky lamel a materiálového provedení.

 1.3  Vyobrazení produktu

Ilustrační foto vnitřních žaluzií

1
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VNITŘNÍ ŽALUZIE

2.  Rozdělení produktu

Vnitřní žaluzie lze členit dle několika základních parametrů níže uvedených.

 2.1  Rozdělení podle uložení a provedení stínicích lamel

  2.1.1 Horizontální žaluzie - lamely jsou umístěny ve vodorovné poloze:
   •   klasické - v uzavřené poloze jsou viditelné prostřihy lamely (obr. 1),
   •   celostínicí - prostřihy lamely nejsou viditelné (obr. 2).

  2.1.2  Vertikální žaluzie - lamely jsou umístěny ve svislé poloze.

 2.2  Rozdělení podle způsobu montáže – horizontální vnitřní žaluzie

  2.2.1  Meziskelní – žaluzie se montuje mezi dvě skelní výplně.
  2.2.2  Interiérové – žaluzie se montuje před svislou skelní výplň.
  2.2.3  Střešní – žaluzie se montuje před šikmou skelní výplň střešních oken:
   •   montáž do okenního křídla,
   •   montáž na rám okna (stěnu),
   •   montáž do stropu.

 2.3  Rozdělení podle způsobu montáže

  – vertikální vnitřní žaluzie

  2.3.1  Před otvor – žaluzie se montuje na stěnu
   pomocí konzol (obr. 3).
  2.3.2  Do otvoru - žaluzie se montuje na strop
   nebo do ostění – uchycení pomocí
   klipu (obr. 4).

 2.4  Rozdělení podle šířky a materiálu 

  stínicích lamel

  2.4.1  Podle materiálu lamel: hliník, dřevo, 
   bambus, plast, textílie, ...
  2.4.2  Podle rozměru – šířky lamely: …, 16, 25, 
   35, 50, 63, 89, 127, ... mm.
   63, 89, 127 je šíře lamely pro vertikální žaluzie.

Obr. 1: klasické provedení Obr. 2: celostínicí provedení

Obr. 3: 

montáž před otvor

Obr. 4: 

montáž do otvoru
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VNITŘNÍ ŽALUZIE

 2.5  Rozdělení podle způsobu ovládání
  
  2.5.1  Ruční ovládání
   • řetízek (obr. 5) • klika (obr. 8)
   • šňůrka (obr. 6) • kolečko, jezdec – střešní systémy (Obr. 9)
   • táhlo (obr. 7) • meziskelní (obr. 10)

  2.5.2  Motorické ovládání
   • vypínačem,
   • pomocí dálkového ovladače.

3.  Technický popis produktu

 3.1  Schéma horizontální žaluzie

Obr. 5: řetízek Obr. 6: šňůrka Obr. 7: táhlo Obr. 8: klika Obr. 9: jezdec, kolečko Obr. 10: táhlo 

(meziskelní)

Příklad atypu

1
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VNITŘNÍ ŽALUZIE

 3.2  Materiálové složení
 
 Obecné materiálové složení vnitřní žaluzie (tab. 1):

Komponent Horizontální žaluzie Vertikální žaluzie

horní profi l ocel válcovaná / hliník extrudovaný hliník
dolní profi l ocel válcovaná / hliník extrudovaný -
závaží - plast / ocel
nosné a spojovací díly, krytky ocel / hliník / plast
převodovka plast / ocel
brzda plast / ocel plast
žebříček textilie / polyester -
pásek textilie -
vedení silon / ocelové lanko -
ovládání řetízek / šňůrka / táhlo / klika / kolečko / jezdec / magnet / motor
stínicí lamela hliník / dřevo / bambus / plast / textilie / ...

Tab. 1: materiálové složení; může se lišit dle jednotlivých výrobců

 
 3.3  Pohony a ovládání

  Pokud se výrobek doplní o motorický pohon, dojde k výraznému zvýšení uživatelského komfortu, neboť odstraňuje fyzickou ná-
mahu spojenou s ruční manipulací. Motorický pohon též snižuje riziko poškození výrobku nevhodnou nebo nešetrnou manipulací. 
Motorický pohon je též základní nezbytnou podmínkou pro použití řídicích systémů, které díky automatickým funkcím proměnlivě 
reagují na měnící se vnější podmínky. Takto se zvyšují energetické úspory a spolehlivost v ochraně proti nepříznivým podmínkám. 
Pohonům a řídicím systémům jsou věnovány samostatné produktové listy.

4.  Výkresová dokumentace

 4.1  Typy vnitřních horizontálních žaluzií

  4.1.1 Meziskelní (obr. 11)
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VNITŘNÍ ŽALUZIE

  4.1.2 Interiérové (obr. 12)

  4.1.3 Střešní (obr. 13)

5.  Vlastnosti řešené normou

 5.1  Základní požadavky normy

  Základní požadavky produktu určuje ČSN EN 13120:2014+A1 Vnitřní clony - Funkční a bezpečnostní požadavky
 (další požadavky - viz tab. 2 níže).

Kapitola Vlastnost Odkaz na zkušební normu

4 Ovládací síla ČSN EN 13527
5 Konstrukce ovládacího mechanismu
6 Nesprávné ovládání ČSN EN 12194
7 Mechanická trvanlivost ČSN EN 14201
8 Bezpečnost při užívání 

(elektromechanické části)
ČSN EN 12045 
(ČSN EN 60335-1)

9 Hygiena, zdraví a životní prostředí
10 Tepelný odpor 

(výpočtová metoda)
ČSN EN 13125 
(ČSN EN ISO 1077-1)

11 Celkový činitel prostupu sluneční energie gtotal
(klasifi kace)

ČSN EN 14500 
(ČSN EN 14501)

12 Vzhled ČSN EN 12194

1
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VNITŘNÍ ŽALUZIE

13 Trvanlivost
- stálobarevnost látek: textilie
- stálobarevnost látek: pryžové nebo plastem pokryté látky
- pevnost v tahu látek
- odolnost proti korozi
- rozměrová stabilita

ČSN EN ISO 10545-11
ČSN EN 12280-2
ČSN EN ISO 1421
ČSN EN 1670
ČSN EN 60068-2

14 Manipulace a skladování
15 Informace pro montáž, používání a údržbu ČSN EN ISO 12100-2
16 Ochrana proti nebezpečí uškrcení ČSN EN 16433 a ČSN EN 16434
Příloha A Stanovení vnitřních atmosférických podmínek
Příloha B Seznam významných „strojních“ nebezpečí
Příloha C Obecná bezpečnostní zařízení a opatření
Příloha ZA Vztah ke směrnici EU 98/37/ES
Příloha ZB Vztah ke směrnici EU 2006/42/ES

Tab. 2: základní požadavky normy

Norma ČSN EN 13120+A1 stanovuje funkční požadavky, které musí splnit vnitřní clony, pokud jsou osazeny do stavby. Zabývá se 
také významnými typy nebezpečí při konstrukci, dopravě, montáži, ovládání a údržbě clon (v příloze B).
Platí pro všechny vnitřní clony, jakékoliv jejich konstrukce a druh použitých materiálů a následující:
- žaluzie: volně zavěšené vedené, nestažitelné,
- rolety: volně vedené, s bočním vedením, s trvalým napínáním,
- svislé žaluzie: volně zavěšené, s horním a dolním vedením a s šikmým vedením,
- skládací a voštinové žaluzie: volně zavěšené, vedené, posuvné v příčném směru, napnuté,
- římské rolety,
- girlandy,
- panelové clony,
- koloniální okenice,
- svinovací clony.
Tato norma není použitelná pro Pinolea, bočně vedené plisované žaluzie, sítě proti hmyzu nebo vnitřní clony vložené do izolačních 
skel.
Hlediska hluku nejsou v této normě zahrnuta, protože to není považováno za otázku bezpečnosti.
Norma neplatí pro vnitřní clony vyrobené před datem platnosti normy.

 5.2  Posouzení shody a uvedení výrobku na trh

  Prohlášení o vlastnostech se pro interiérovou stínící techniku nevystavuje. Dodržení stanovených požadavků normy deklaruje technic-
ká dokumentace výrobce.
Funkční vlastnosti uvedené v této evropské normě, které objasňují vhodnost pro použití, jsou požadovány pro každý typ vnitřních clon 
uvedených v předmětu normy (skutečné funkční vlastnosti).
Další funkční vlastnosti  jsou požadovány jen jako dodatek (specifi cké funkční vlastnosti) pro zvláštní výrobky a výrobky, které jsou 
popsány v jiných evropských normách. Některé důležité specifi cké funkční vlastnosti jsou vztaženy na tepelnou a zrakovou pohodu jak 
je tato popsána v ČSN EN 14501:2006 Clony a okenice - Tepelná a zraková pohoda - Funkční charakteristiky a klasifi kace. Tyto normy 
stanovují klasifi kaci a zkušební metody pro následující vlastnosti:
- tepelnou pohodu: solární faktor (viz článek 11 této normy), činitel sekundárního přestupu tepla, činitel prostupu přímého slunečního 

záření,
- zrakovou pohodu: ochrana před oslněním, noční soukromí, zrakový kontakt s okolím, neprůsvitnost, využití denního světla, podání barev.

 5.3  

Ochrana proti uškrcení se vztahuje na všechny interiérové žaluzie instalované na místech, kde mají přístup děti ve věku od 0 do 42 
měsíců,  jako jsou například byty, rodinné domy, hotely, nemocnice, kostely, obchody, školy a všeobecně všechna veřejná místa. 
Interiérové žaluzie, u kterých nevznikají žádné nebezpečné smyčky ovládacího mechanismu, jsou z hlediska plnění této normy 
považovány za odpovídající.
Norma se naopak nevztahuje na místa, kde se výskyt dětí nepředpokládá jako jsou kanceláře, výrobní haly, laboratoře a podobně. 
V tomto případě musí být na výrobku upozornění s následujícím textem: „Výrobek je určen k instalaci v prostorách, kde se nepřed-
pokládá přístup dítětě.“
Norma tímto stanovuje  provozní délku ovládání žaluzie, která se tímto stává závislou na instalační výšce (pokud se uvádí) a prvek 

zajišťující dětskou bezpečnost.
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VNITŘNÍ ŽALUZIE

6.  Další vlastnosti nepožadované normou

Rozměry, provedení a vlastnosti produktů deklaruje výrobce v obchodní dokumentaci (prospekty, technický popis, návod na vyměření a mon-
táž, návod na obsluhu a údržbu).

 6.1  Dovírání lamel žaluzií (obr. 14)

  Defi nice dovírání lamel žaluzie: při pohledu kolmo na rovinu žaluzie nedochází k průhledu za žaluzii.

 6.2  Mezera mezi první lamelou a horním profi lem (obr. 15)

  Defi nice mezery mezi první lamelou a horním profi lem: výška N ≤ 5 mm.

 6.3  Rovný chod (obr. 16)

  Defi nice rovného chodu:
  šířka ≤ 1 m, pak ΔV=|V1-V2| ≤ 0,5 cm (v jakékoli poloze stažené žaluzie),
  šířka > 1 m, pak ΔV=|V1-V2| ≤ 0,5 % Š (v jakékoli poloze stažené žaluzie).

                                                                                                Obr. 16: rovný chod

Obr. 15: mezera 1. lamela 

a horní profi l

Obr. 14: dovírání lamel žaluzií

1
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 6.4  Rozměrové tolerance

 Tolerance se vztahují k požadované šířce a výšce vnitřní žaluzie podle výrobních rozměrů.
 Konečné rozměry vnitřní žaluzie s rozměry požadovanými zákazníkem musí splňovat tolerance uvedené v tab. 3, měřené při teplotě 

23 °C ± 5 °C. V případě žaluzií musí být výška měřena s lamelami v uzavřené poloze. V případě vertikálních žaluzií musí pásy přečnívat 
nejméně 5 mm od každého daného bodu v uzavřené poloze.

Šířka L (m) Tolerance (mm)

L ≤ 2 ± 2
2 < L ≤ 4 ± 4
L > 4 ± 6
Výška H (m) pro vertikální žaluzie Tolerance (mm)

H≤ 2 ± 5
H> 2 ± 8
Výška H (m) pro horizontální žaluzie Tolerance (mm) + 25

Tab. 3: rozměrové tolerance

 

 6.5  Tolerance pro lamely

  6.5.1  Zkroucení – úhlová odchylka mezi jedním koncem lamely nebo lamelového pásu a ostatními konci (obr. 17). 
   Dovolená odchylka T:
   • pevné lamely (kovové, plastové, dřevěné): T = 2 mm/m,
   • tkaninové lamelové pásy: T = 5 mm/m.

                                     6.5.2  Průhyb – odchylka hrany lamely o délce L od přímky, pokud leží na rovné ploše (obr. 18). Maximální hodnoty 
průhybu C jsou uvedeny v tab. 4.

Výrobek Materiál

Hliník, PVC Látka Dřevo

Horizontální žaluzie C = ½ L2 - C = 2L
Vertikální žaluzie C = ¼ L2 C = L -
Pozn.: C v mm, L v m

Tab. 4: tolerance pro lamely - průhyb

                                     6.5.3  Podélný průhyb (horizontální žaluzie) – maximální odchylka lamel na žebříčcích ve srovnání s rovinou defi nova-
nou oběma konci lamel (obr. 19). Maximální hodnoty podélného průhybu P:

   • L ≤ 1500 mm   P = 5 mm   • 2500 < L ≤ 3500 mm  P = 15 mm
   • 1500 < L ≤ 2500 mm  P = 10 mm  • L > 3500 mm   P = 20 mm  
 
   

Obr. 17: zkroucení TObr. 17: zkroucení

CCObr. 18: průhyb

PObr. 19: podélný průhyb
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                                     6.5.4  Příčný průhyb (vertikální žaluzie) – pokud látkový lamelový pás zůstává na ploše hranami, pak maximální hodno-
ta příčného průhybu Cu (obr. 20):

   • Cu ≤ 0,04 L   Cu v mm, L v mm

7.  Energetická úspornost

 7.1  Rozdělení tepelného záření

•  Transmise – záření, které je oknem propuštěno do interiéru, součinitel transmise záření τe nabývá hodnot 0 až 100 % 
neboli 0 až 1.

•  Refl exe – záření, které je oknem odraženo zpět do venkovního prostoru, součinitel odraženého záření ρe nabývá hodnot 
0 až 100 % neboli 0 až 1.

•  Absorbce – záření, které je oknem pohlceno a zvyšuje jeho teplotu, součinitel absorbce záření αe nabývá hodnot 0 až 
100 % neboli 0 až 1.

  Výsledně pak vždy platí rovnice τe +ρe + αe = 100 % neboli 1.

 7.2  Celkový činitel prostupu sluneční energie

  Bez clony - vypočítá se podle rovnice:
  g = τe + qi [-]

  qi - činitel sekundárního přestupu tepla do interiéru,
  qa - činitel sekundárního přestupu tepla do exteriéru.

Hodnota činitele g pro teoretický výpočet je většinou stanovena výrobcem okenních tabulí nebo oken a je označována 
jako SF - celkový činitel prostupu sluneční energie.

 V případě, že použijeme prvek stínicí techniky - např. vnitřní žaluzie, činitel prostupu sluneční energie se nazývá gtotal.   
Celkový činitel prostupu sluneční energie s ochranou proti slunečnímu záření gtotal se pak vypočítá podle rovnice:

 gtotal = g . Fc [-]

 Fc  je redukční součinitel, defi nován dle DIN 4108. Hodnota tohoto součinitele se může pohybovat mezi 0 (teoreticky nejlepší 
ochrana proti slunečnímu záření) a 1 (žádná ochrana proti slunečnímu záření, v tom případě g = gtotal).

barva světlá barva střední barva tmavá
 = 0,7  = 0,49  = 0,14
 = 0,3  = 0,51  = 0,86

vnitřní žaluzie zavřená

=0,695,
=0,298,
=0,007 
výrobku

0,578

=0,487
=0,506
=0,007
výrobku

0,693

=0,139
=0,854
=0,007
výrobku

0,885

vnitřní žaluzie otevřená

=0,525
=0,366
=0,109 
výrobku

0,676

=0,367
=0,555
=0,078
výrobku

0,762

=0,105
=0,870
=0,025
výrobku

0,905

CuCuObr. 20: příčný průhyb

'

1
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 V případě aktivní vnitřní clony: gtotal = 0,36

 • 36 % sluneční energie zatěžuje klima v místnosti v letním období,
 • 36 % sluneční energie může být využito jako topné teplo v zimním období.

  V případě bez vnitřní clony: gtotal = 0,65

 • 65 % sluneční energie zatěžuje klima v místnosti v letním období,
 • 65 % sluneční energie může být využito jako topné teplo v zimním období.

 Důsledky na spotřebu energie: v letním období úspora do 10 kWh/m² na aktivních chladicích systémech (klimatizace), 
v topném období úspora do 10 kWh/m² na aktivních vytápěcích systémech (topení).

 7.3  Koefi cient prostupu tepla (hodnota U)

 Hodnota U je parametr pronikání tepla přes hmotu (např. okno) a udává se v W/m²K (výpočtová metoda podle EN 10077-1). Čím 
menší U, tím méně energie uniká stavebním prvkem. Stínění svým tepelným odporem (ΔR) snižuje ztráty tepla přes zasklení.

 Tepelný odpor

 Instalovaná interiérová žaluzie na okně nebo mezi zasklením v roztažené a uzavřené poloze, přinese přídavný tepelný odpor 
R (m2K/W). který závisí na vlastnostech vzduchové vrstvy mezi sklem a clonou a emisivitě clony přítomné na skle.

Údaje v produktových listech jsou údaje průměrné, vypočítané pro standardní budovy simulacemi a zkoumáním, a slouží ke zdůraznění potenciální 
úspory energie stínicí technikou. Tyto hodnoty neplatí pro jednotlivé případy, kdy mnoho parametrů je nutno vidět jako specifi cké k objektům a vedly 
by k rozdílným výsledkům.
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1.  Účel produktu

Vnitřní látkové stínění (vnitřní clona) představují základní prvek pro zastínění prosklených ploch otvorových výplní. Hlavní součástí látkové-
ho stínění je stínicí látka, která se navíjí na nosnou trubku (rolety, screeny), posouvá se (japonské stěny) nebo se skládá (plisé, baldachýny) 
a umožňuje její nastavení v libovolné poloze. Primární použití je vhodné pro rodinné domy a administrativní budovy. Vnitřní látkové stínění se 
liší způsobem uchycení, ovládáním a použitou stínicí látkou.

 1.1  Obecné vlastnosti

  • Ochrana před přímým oslněním (slunce, pouliční osvětlení, …),
  • nastavení intenzity průchodu světla z exteriéru,
  • ochrana soukromí,
  • omezení tepelných ztrát oknem,
  • dokreslení architektury a vnímání interiéru.

 1.2  Specifi cké výhody z pohledu uživatele

  • Regulace intenzity denního světla,
  • redukce oslnění při práci,
  • pasivní chlazení prostřednictvím odrazu sluneční energie od látky,
  • pasivní topení prostřednictvím ohřevu látky,
  • možnost elektrického ovládání a napojení na řídicí systémy,
  • výběr materiálu stínicích látek v různých dekorech.

 1.3  Vyobrazení produktu

  1.3.1 vnitřní rolety

Ilustrační foto vnitřní rolety

VNITŘNÍ LÁTKOVÉ STÍNĚNÍ

PRODUKTOVÝ LIST

2
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  1.3.2 plisé

  1.3.3 japonské stěny                           Ilustrační foto plisé

  1.3.4 římské rolety                           Ilustrační foto japonské stěny

  1.3.5 baldachýn             Ilustrační foto římské rolety

 Ilustrační foto baldachýnu
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2.  Rozdělení produktu

Vnitřní látkové stínění lze členit dle několika základních parametrů.

 2.1 Rozdělení podle typu

  • Vnitřní rolety

Stínicí látka se pohybuje svisle nebo šikmo (střešní okna), navíjí se na válec jako volně visící nebo s vodicími lištami. Intenzitu 
zastínění lze volit dle použitých typů látky a nastavením polohy rolety. Interiérové látkové rolety jsou ovládány řetízkem 
s možností výběru strany ovládání, pružinou nebo motoricky.

  • Plisé

Stínicím materiálem je skládaná technická textilie, která bývá opatřena povrchovou úpravou proti přilnutí prachu a jiných 
nečistot, pohybuje se svisle nebo šikmo (střešní okna). Plisé umožňuje zastínit i velmi atypické provedení oken, např. kru-
hové, půlkruhové, šikmé i trojúhelníkové okenní tvary. Používá se tam, kde nelze nainstalovat jiné typy stínění.

  • Japonské stěny

Japonskou stěnu tvoří jednotlivé látkové panely, které se posunují ve dvou, tří, čtyř nebo pětidrážkové vodicí liště. Použí-
vají se tam, kde vzniká požadavek na zastínění velké plochy nebo pro optické rozdělení velkých obytných prostor na men-
ší části. Látka je připevněna k hliníkovému profi lu pomocí suchého zipu, což umožňuje její snadné odejmutí a praní. Panely 
lze shrnovat buď od středu nebo na levou i pravou stranu a to pomocí šňůrky, řetízku, ovládací tyče nebo motoricky.

  • Římské rolety

Stínicí látka se pohybuje svisle, nenavíjí se jako klasické rolety, ale při stahování se vytváří efektní pravidelné sklady 
a při vytažení se skládá do tzv. balu. Látka římské rolety je připevněna pomocí suchého zipu, což umožňuje její snadné 
odejmutí a praní. Intenzitu zastínění lze volit dle použitých typů látky a nastavením polohy rolety. Římské rolety jsou 
ovládány řetízkem s možností výběru strany ovládání, pružinou nebo motoricky.

  • Baldachýny

Baldachýny umožňují především horizontální zastínění prosklených ploch zimních zahrad, pergol, altánů, skleníků, strop-
ních světlíků, rozměrnějších střešních oken a atypických tvarů. Baldachýny je možné použít také v šikmé či vertikální 
poloze. Svým stahováním vytváří pravidelné sklady - při vytažení se skládá do tzv. balu. Ovládány jsou šňůrkou, klikou 
nebo motoricky.

 2.2  Rozdělení podle druhu stínicího materiálu

  • Tkanina - dekorativní textilie, textilie v provedení „den-noc“, screen,
  • navzájem provázané ploché materiály (např. bambus) - u vnitřních rolet.

 Výběr druhu stínicího materiálu ovlivňuje celkové vlastnosti látkového stínění:
  • tepelnou propustnost (SF - solární faktor),
  • světelnou propustnost (TL) - efekt stínicí, zatemňující,
  • odolnost proti UV záření (UPF),
  • stálobarevnost,
  • estetiku.
  U speciálních konstrukcí rolet a při použití zatemňující tkaniny může být dosaženo zcela zatemňujícího efektu.

 2.3  Rozdělení podle způsobu ovládání

  • Ruční (pružinou, řetízkem, šňůrou, klikou, táhlem, ...),
  • motorické:
   •• vypínačem,
   •• pomocí dálkového ovladače.

2
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2.4  Rozdělení podle způsobu montáže

látkové stínění
montáž

na okenní křídlo na stěnu na strop

vnitřní rolety ano ano ano
plisé ano ano ano
japonské stěny - ano ano
římské rolety ano ano ano
baldachýny - ano ano

 2.5  Rozdělení podle polohy stínicí látky

 • Svislé uložení: stínicí látka volně visí nebo je vedena ve vodicích lištách,
 • šikmé uložení: pro instalaci do šikmin (střešních oken),
 • vodorovné uložení: především pro baldachýny, možná také šikmá či vertikální poloha.

3.  Technický popis produktu - vybrané typy stínění

 3.1 Schéma produktu

  3.1.1 Schéma vnitřní rolety: bez krycího profi lu, s krycím profi lem

  3.1.2  Schéma plisé
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  3.1.3  Schéma japonské stěny

  3.1.4  Schéma římské rolety

  3.1.5  Schéma baldachýnu: rovného, zahnutého

2
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 3.2  Materiálové složení

Obecné materiálové složení látkového stínění (Tab. 1):

Komponent
Materiál

rolety římské rolety baldachýny plisé japonské stěny

držák plast / ocel / hliník plast / ocel / hliník plast / ocel / hliník plast / ocel / hliník plast / ocel / hliník
trubka plast / ocel / hliník
horní profi l plast / hliník hliník hliník hliník hliník
kryt horního profi lu plast / hliník
dolní profi l plast / ocel / hliník hliník hliník hliník
nosné a spojovací 
díly, krytky plast / ocel / hliník plast / ocel / hliník plast / ocel / hliník plast / ocel / hliník plast / ocel / hliník

vodicí lišta plast / hliník
ovládání řetízek / šňůra / táhlo / klika / kolečko / magnet / motor
látka textilie / bambus/… tkanina - dekorativní textilie / textilie v provedení „den-noc“ / screen

Pozn.: materiálové složení se může se lišit dle jednotlivých výrobců

 3.3  Pohony a ovládání

  Pokud se výrobek doplní o motorický pohon, dojde k výraznému zvýšení uživatelského komfortu, neboť odstraňuje fyzickou ná-
mahu spojenou s ruční manipulací. Motorický pohon též snižuje riziko poškození výrobku nevhodnou nebo nešetrnou manipulací. 
Motorický pohon je též základní nezbytnou podmínkou pro použití řídicích systémů, které díky automatickým funkcím proměnlivě 
reagují na měnící se vnější podmínky. Takto se zvyšují energetické úspory a spolehlivost v ochraně proti nepříznivým podmínkám. 
Pohonům a řídicím systémům jsou věnovány samostatné produktové listy.

4.  Výkresová dokumentace

 4.1 Vnitřní rolety

  4.1.1 Interiérové bez krycího profi lu, s krycím profi lem

  4.1.2  Střešní
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 4.2 Plisé

  4.2.1  Dle způsobu provedení – bez vedení

  4.2.2    Dle způsobu provedení – se šňůrkovým vedením 

  4.2.3    Dle způsobu provedení – madlo 

  4.2.4    Dle způsobu provedení – se dvěma látkami

2
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  4.2.5    Atypické provedení plisé – ukázka šikmina, oblouk

5.  Vlastnosti řešené normou

5.1  Základní požadavky normy

 Základní požadavky produktu určuje ČSN EN 13120+A1:2014  „Vnitřní clony - funkční a bezpečnostní požadavky“ 
 (další požadavky - viz tab. 2 níže).

kapitola vlastnost odkaz na zkušební normu

4 Ovládací síla ČSN EN 13527
5 Konstrukce ovládacího mechanismu
6 Nesprávné ovládání ČSN EN 12194
7 Mechanická trvanlivost ČSN EN 14201

8 Bezpečnost při užívání
(elektromechanické části)

ČSN EN 12045
(ČSN EN 60335-1)

9 Hygiena, zdraví a životní prostředí

10 Tepelný odpor 
(výpočtová metoda)

ČSN EN 13125 
(ČSN EN ISO 10077-1)

11 Celkový činitel prostupu sluneční energie gtotal
(klasifi kace)

ČSN EN 14500 
(ČSN EN 14501)

12 Vzhled ČSN EN 12194

13

Trvanlivost    - stálobarevnost látek: textilie 
                          - stálobarevnost látek: pryžové nebo plastem pokryté látky 
                          - pevnost v tahu látek 
                          - odolnost proti korozi 
                          - rozměrová stabilita

ČSN EN ISO 10545-11 
ČSN EN 12280-2 
ČSN EN ISO 1421 
ČSN EN 1670 
ČSN EN 60068-2

14 Manipulace a skladování
15 Informace pro montáž, používání a údržbu ČSN EN ISO 12100-2

16 Ochrana proti nebezpečí uškrcení ČSN EN 16433 
ČSN EN 16434

Příloha A Stanovení vnitřních atmosférických podmínek
Příloha B Seznam významných „strojních“ nebezpečí
Příloha C Obecná bezpečnostní zařízení a opatření
Příloha ZA Vztah ke směrnici EU 98/37/ES
Příloha ZB Vztah ke směrnici EU 2006/42/ES

 Tab. 2: základní požadavky normy

Norma ČSN EN 13120+A1 stanovuje funkční požadavky, které musí splnit vnitřní clony, pokud jsou osazeny do stavby. Zabývá se 
také významnými typy nebezpečí při konstrukci, dopravě, montáži, ovládání a údržbě clon (v příloze B).
Platí pro všechny vnitřní clony, jakékoliv jejich konstrukce a druh použitých materiálů a následující:
- žaluzie: volně zavěšené vedené, nestažitelné,
- rolety: volně vedené, s bočním vedením, s trvalým napínáním,
- svislé žaluzie: volně zavěšené, s horním a dolním vedením a s šikmým vedením,
- skládací a voštinové žaluzie: volně zavěšené, vedené, posuvné v příčném směru, napnuté,
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- římské rolety,
- girlandy,
- panelové clony,
- koloniální okenice,
- svinovací clony.
Tato norma není použitelná pro Pinolea, bočně vedené plisované žaluzie, sítě proti hmyzu nebo vnitřní clony vložené do izolačních skel.
Hlediska hluku nejsou v této normě zahrnuta, protože to není považováno za otázku bezpečnosti.
Norma neplatí pro vnitřní clony vyrobené před datem platnosti normy.

5.2 Ochrana proti uškrcení

Ochrana proti uškrcení se vztahuje na všechna vnitřní látkové stínění instalované na místech, kde mají přístup děti ve věku                   
od 0 do 42 měsíců,  jako jsou například byty, rodinné domy, hotely, nemocnice, kostely, obchody, školy a všeobecně všechna ve-
řejná místa. Vnitřní látkové stínění, u kterého nevznikají žádné nebezpečné smyčky ovládacího mechanismu, je z hlediska plnění 
této normy považovány za odpovídající.
Norma se naopak nevztahuje na místa, kde se výskyt dětí nepředpokládá jako jsou kanceláře, výrobní haly, laboratoře a podobně. 
V tomto případě musí být na výrobku upozornění s následujícím textem: „Výrobek je určen k instalaci v prostorách, kde se nepřed-
pokládá přístup dítětě.“
Norma tímto stanovuje  provozní délku ovládání žaluzie, která se tímto stává závislou na instalační výšce (pokud se uvádí) a prvek 
zajišťující dětskou bezpečnost. 

 5.3  Posouzení shody a uvedení výrobku na trh

  Norma nestanovuje žádný požadavek na vydání certifi kace na produkt, prohlášení o vlastnostech není pro vnitřní látkové stínění 
povinné. Dodržení stanovených požadavků normy deklaruje technická dokumentace výrobce.
Funkční vlastnosti uvedené v této evropské normě, které objasňují vhodnost pro použití, jsou požadovány pro každý typ vnitřních 
clon uvedených v předmětu normy (skutečné funkční vlastnosti).
Další funkční vlastnosti  jsou požadovány jen jako dodatek (specifi cké funkční vlastnosti) pro zvláštní výrobky a výrobky, které jsou 
popsány v jiných evropských normách. Některé důležité specifi cké funkční vlastnosti jsou vztaženy na tepelnou a zrakovou pohodu 
jak je tato popsána v ČSN EN 14501:2006 Clony a okenice - Tepelná a zraková pohoda - Funkční charakteristiky a klasifi kace. Tyto 
normy stanovují klasifi kaci a zkušební metody pro následující vlastnosti:
- tepelnou pohodu: solární faktor (viz článek 11 této normy), činitel sekundárního přestupu tepla, činitel prostupu přímého sluneč-

ního záření,
- zrakovou pohodu: ochrana před oslněním, noční soukromí, zrakový kontakt s okolím, neprůsvitnost, využití denního světla, podání 

barev.

6.  Další vlastnosti nepožadované normou

Rozměry, provedení a vlastnosti produktů deklaruje výrobce v obchodní dokumentaci (Technický popis, Návod na vyměření a montáž, Návod 
na obsluhu a údržbu).

 6.1 Rozměrové tolerance

 Tolerance se vztahují na požadovanou šířku a výšku vnitřní clony podle výrobních rozměrů. Konečné rozměry vnitřního látkového 
stínění s rozměry požadovanými zákazníkem musí splňovat tolerance níže uvedené, měřené při teplotě 23 °C ± 5 °C.

šířka L (m) tolerance (mm)

L ≤ 2 ± 2
2 < L ≤ 4 ± 4

L > 4 ± 6
výška H (m) tolerance (mm)

H≤ 2 ± 5
H> 2 ± 8

2
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 6.2 Tolerance pravoúhlosti

 Vodorovné a svislé odchylky nesmí překročit níže uvedené hodnoty.

max. odchylka (mm)
šířka L (m) výška H (m)

L ≤ 1 1 < L ≤ 2,5 L > 2,5 H ≤ 1 1 < H ≤ 2,5 H > 2,5

Třída 1 6 mm 6 mm/m 15 mm 6 mm 6 mm/m 15 mm
Třída 2 5 mm 8 mm 5 mm 8 mm

7.  Energetická úspornost

 7.1  Rozdělení tepelného záření
  •  Transmise – záření, které je oknem propuštěno do interiéru, součinitel transmise záření τe nabývá hodnot 0 až 100 % 

neboli 0 až 1.
  •  Refl exe – záření, které je oknem odraženo zpět do venkovního prostoru, součinitel odraženého záření ρe nabývá hodnot 

0 až 100 % neboli 0 až 1.
  •  Absorbce – záření, které je oknem pohlceno a zvyšuje jeho teplotu, součinitel absorpce záření αe nabývá hodnot 0 až 

100 % neboli 0 až 1.

  Výsledně pak vždy platí rovnice τe +ρe + αe = 100 % neboli 1.

 7.2 Celkový činitel prostupu sluneční energie 
  
  Bez clony - vypočítá se podle rovnice: 
  g = τe + qi [-]

  qi - činitel sekundárního přestupu tepla do interiéru,
  qa - činitel sekundárního přestupu tepla do exteriéru.
   Hodnota činitele g pro teoretický výpočet je většinou stanovena výrobcem okenních tabulí nebo oken a je označována 

jako SF - celkový činitel prostupu sluneční energie.

V případě, že použijeme prvek stínicí techniky, činitel prostupu sluneční energie se nazývá gtotal. Celkový činitel prostu-

pu sluneční energie s ochranou proti slunečnímu záření gtotal se pak vypočítá podle rovnice:  
  gtotal = g . Fc [-]

Fc  je redukční součinitel, defi nován dle DIN 4108. Hodnota tohoto součinitele se může pohybovat mezi 0 (teoreticky nejlepší 
ochrana proti slunečnímu záření) a 1 (žádná ochrana proti slunečnímu záření, v tom případě g = gtotal).  

barva světlá barva střední barva tmavá
 = 0,7  = 0,49  = 0,14
 = 0,3  = 0,51  = 0,86

vnitřní blackoutová látka

=0,7
=0,3
=0

výrobku

0,58

=0,49
=0,51
=0

výrobku

0,69

=0,11
=0,89
=0 

výrobku

0,90

vnitřní roleta

=0,66
=0,13
=0,21

výrobku

0,61

=0,38
=0,52
=0,1 

výrobku

0,76

=0,05
=0,91
=0,04

výrobku

0,94



Datum: září 2017

Číslo vydání: II. 
Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí (SVST) 

Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4

strana 25

VNITŘNÍ LÁTKOVÉ STÍNĚNÍ

V případě aktivní vnitřní clony: gtotal  = 0,36 

 • 36 % sluneční energie zatěžuje klima v místnosti v letním období,
 • 36 % sluneční energie může být využito jako topného tepla v zimním období.

V případě bez vnitřní clony: g = gtotal  = 0,65

 • 65 % sluneční energie zatěžuje klima v místnosti v letním období,
 • 65 % sluneční energie může být využito jako topného tepla v zimním období.

 Důsledky na spotřebu energie: v letním období  úspora do 10 kWh/m² na aktivních chladicích systémech (klimatizace), 
v topném období úspora do 10 kWh/m² na aktivních vytápěcích systémech (topení).

 7.3  Tepelný odpor

    Instalovaná interiérová žaluzie na okně nebo mezi zasklením v roztažené a uzavřené poloze, přinese přídavný tepelný 
odpor R (m2K/W). který závisí na vlastnostech vzduchové vrstvy mezi sklem a clonou a emisivitě clony přítomné na skle.

  

Údaje v produktových listech jsou údaje průměrné, vypočítané pro standardní budovy simulacemi a zkoumáním, a slouží ke zdůraznění potenciální 
úspory energie stínicí technikou. Tyto hodnoty neplatí pro jednotlivé případy, kdy mnoho parametrů je nutno vidět jako specifi cké k objektům a vedly 
by k rozdílným výsledkům.
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1. Účel produktu

Venkovní žaluzie slouží ke stínění prosklených ploch na budovách. Jsou vhodné pro široké použití na rodinných domech, administrativních 
budovách i výrobních halách. Díky umístění na fasádě budov zaručují vysokou efektivitu z pohledu snížení přehřívání interiérů. Pohyblivé 
lamely lze plynule nastavovat a regulovat tak osvětlení interiéru. V době, kdy žaluzie nejsou využívány je možné je uschovat do boxu                  
nad okenním otvorem. Podstatná část instalovaných venkovních žaluzií je ovládána motorem a řízena tlačítkovými spínači, nebo dálkovými 
ovladači.

 1.1 Obecné vlastnosti stínicí techniky

  •  Ochrana před přehříváním interiérů, pasivní chlazení,
  •  ochrana před oslněním, regulace intenzity osvětlení,
  •  ochrana soukromí,
  •  ochrana proti hluku,
  •  omezení tepelných ztrát oknem,
  •  architektonický prvek.

 1.2      Specifi cké výhody produktu z pohledu uživatele

  •  Jeden z nejefektivnějších způsobů ochrany proti slunečnímu záření,
  •  možnost naklápění lamel a regulace osvětlení interiérů,
  •  možnost provedení v různých barvách dle RAL,
  •  široká nabídka tvarů a šířek lamel,
  •  proti interiérovému stínění delší životnost,
  •  možnost napojení na řídicí systémy.

 1.3      Vyobrazení produktu

Ilustrační foto venkovní žaluzie

VENKOVNÍ ŽALUZIE

PRODUKTOVÝ LIST
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2. Rozdělení produktu

Na českém trhu jsou nabízeny především následující venkovní žaluzie.

2.1      Podle šířky a tvaru lamel

Šířka lamely 100 mm 90 mm 80 mm 70 mm 65 mm 50 mm

Tvar lamely

Pozn.: přesná šířka a tvar lamely se mohou dle jednotlivých výrobců mírně lišit.

 2.2 Podle způsobu uchycení žaluzií na budovu

  2.2.1  Uchycení horního profi lu pomocí držáků do nadpraží okna a zároveň uchycení vodicích lišt pomocí konzol.
   2.2.2  Horní profi l nasazený na vodicí lišty, které jsou kotveny pomocí konzol na budovu (tzv. samonosný systém).

 2.3 Podle způsobu vedení lamel

  2.3.1  Vedení ve vodicích lankách.
  2.3.2  Vedení ve vodicích lištách.

 2.4 Podle umístění horního profi lu

  2.4.1  Žaluzie bez krycího plechu, viz obr. 1.
  2.4.2  Žaluzie s krycím plechem, viz obr. 2.
  2.4.3  Žaluzie do překladu HELUZ, viz obr. 3.
  2.4.4  Žaluzie v roletovém boxu (možno kombinovat s protihmyzovou sítí), viz obr. 4 a 5.
  2.4.5  Žaluzie v samonosném kulatém boxu, viz obr. 6.
  2.4.6  Podomítkové provedení, viz obr. 7.
  2.4.7  Žaluzie do speciálních vestavných schránek, viz obr. 8.
  2.4.8  Žaluzie celokovová, viz obr. 9.
  2.4.9  Žaluzie s nosičem mimo nábal, viz obr. 10.

B

Obr. 1
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Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5
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 2.5 Podle ovládání

  2.5.1  Ovládání šňůrou.
  2.5.2  Ovládání klikou.
  2.5.3  Motorický pohon s ovládání tlačítky, dálkovým ovladačem a možnostmi programování.
  2.5.4 Pružinové ovládání - nouzových východů.

3. Technický popis produktu

 3.1      Schéma

 3.2 Materiálové složení

Venkovní žaluzie, vedení v lištách s krycím plechem, tvar lamely Z, ovládaná klikou, viz tabulku č. 1:

Komponent Materiál

Horní profi l ocel válcovaná / hliník extrudovaný
Dolní profi l hliník extrudovaný
Krytka dolního profi lu plast
Lamela hliník lakovaný
Osa hliník extrudovaný
Žebříček polyester
Páska textilie
Navíječ plast
Vodicí lišta hliník extrudovaný

1 2 3 4

8 9 10 11

6

7

5

1  Převodovka
2 Navíječ
3 Horní profil
4 Držák horního profilu
5 Lamela
6 Vodicí trny
7 Vodicí lišta
8 Žebříček
9 Dolní profil
10 Páska
11 Krytka dolního profilu

Legenda

Obr. 6 Obr. 10Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9
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Vodicí trny plast / zinková slitina
Konzola vodicí lišty hliník extrudovaný
Ocelové lanko poplastovaná ocel
Doraz plast
Převodovka plast + ocel
Průchodka ocel
Držák horního profi lu ocel
Držák krycího plechu ocel
Nástavec držáku plechu ocel

Tabulka č. 1                                                                                                                                                                                    Pozn.: materiálové složení se může u jednotlivých výrobců lišit.

3.3 Pohony a ovládání

Pokud se výrobek doplní o motorický pohon, dojde k výraznému zvýšení uživatelského komfortu, neboť odstraňuje fyzickou námahu 
spojenou s ruční manipulací. Motorický pohon též snižuje riziko poškození výrobku nevhodnou nebo nešetrnou manipulací. 
Motorický pohon je též základní nezbytnou podmínkou pro použití řídicích systémů, které díky automatickým funkcím proměnlivě 
reagují na měnící se vnější podmínky. Takto se zvyšují energetické úspory a spolehlivost v ochraně proti nepříznivým podmínkám. 
Pohonům a řídicím systémům jsou věnovány samostatné produktové listy.

4. Výkresová dokumentace

 4.1      Venkovní žaluzie, vedení v lištách s krycím plechem, tvar lamely Z, ovládaná klikou, viz obr. 9:

 4.2     Venkovní žaluzie, vedení v lištách s krycím plechem, tvar lamely C, ovládaná motorem, viz obr. 10:

B

A

45�

90�

B

Obr. 9

B

A

B

Obr. 10
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 4.3      Venkovní žaluzie, vedení v lankách bez krycího plechu, tvar lamely C, ovládaná šňůrou, viz obr. 11:

 4.4      Venkovní žaluzie celokovová s krycím plechem, řetězové vedení v liště, ovládaná motorem, viz obr. 12:

5. Vlastnosti řešené normou

5.1   Základná požadavky normy

 Základní požadavky produktu určuje norma ČSN EN 13659:2015 Okenice a vnější žaluzie - Funkční a bezpečnostní
 požadavky, další požadavky - viz tab. 2 níže.

Kapitola Vlastnost Odkaz na normu

4. Charakteristiky výrobku
4.1 Odolnost proti větru ČSN EN 1932
4.4 Ovládací síla ČSN EN 13527
4.5 Ovládací mechanismus
4.6 Nesprávné ovládání ČSN EN 12194
4.8 Odolnost blokovacích mechanismů
4.9 Mechanická trvanlivost ČSN EN 14201
4.10 Ovládání za mrazivých podmínek
4.11 Odolnost proti nárazu ČSN EN 13330
4.13 Bezpečnost při užívání ČSN EN 12045
4.14 Přídavný tepelný odpor ČSN EN 13125
4.15 Celkový činitel prostupu sluneční energie ČSN EN 13363-1
4.17 Rozměrové tolerance
5. Manipulace a skladování

B

B

AObr. 11

Obr. 12Obr. 12
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6. Informace o používání
7. Posuzování a ověřování stálosti vlastností (PoV)
8. Označování
Příloha A Vliv teploty
Příloha B Výpočet tlaku větru působícího na okenici
Příloha C Seznam významných nebezpečí
Příloha D Příklad výpočtu
Příloha ZA Prohlášení o vlastnostech + štítek CE

Tabulka  č. 2

 5.2  Posouzení stálosti vlastností a uvedení výrobku na trh

  Norma stanovuje požadavek na defi nování:
   - odolnosti proti větru,
   - přídavného tepelného odporu,
   - celkového činitele prostupu sluneční energie
  a stanovuje předpis vydání Prohlášení o vlastnostech včetně označení výrobku značkou CE.

6. Další vlastnosti nepožadované normou 

 6.1      Dovírání žaluzií, viz obr. 12:

  Defi nice dovírající žaluzie: při pohledu kolmo na rovinu žaluzie nedochází k průhledu za žaluzii.

 6.2      Rovný chod, viz obr. 13:

Obr. 12

V
1

V
2

Š

Obr. 13
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  Defi nice rovného chodu: 
  šířka ≤ 1000 mm, pak ΔV=|V1-V2| ≤ 10 mm (v jakékoliv poloze stažené žaluzie),
  šířka > 1000 mm, pak ΔV=|V1-V2| ≤ 1 % Š (v jakékoliv poloze stažené žaluzie).

 6.3      Dodržení výšky stažené žaluzie, viz obr. 14:

      Defi nice tolerance výšky stažené žaluzie: 
      hodnota P (dána výrobcem dle typu, ovládání a výšky žaluzie) se může lišit o ±5 %.

 6.4     Tolerance pro lamely

  6.4.1 Dovolená odchylka T - zkroucení, viz obr. 15:

   L ≤ 1000 mm  T = 3 mm
   L ≤ 2000 mm  T = 4 mm
   L ≤ 3000 mm  T = 5 mm
   L ≤ 4000 mm  T = 6 mm
   L ≤ 5000 mm  T = 7 mm

  6.4.2 Dovolená odchylka P - podélný průhyb, viz obr. 16:

   L ≤ 1000 mm  P = 3 mm
   L ≤ 2000 mm  P = 4 mm
   L ≤ 3000 mm  P = 5 mm
   L ≤ 4000 mm  P = 6 mm
   L ≤ 5000 mm  P = 7 mm

  6.4.3  Dovolená odchylka C - příčný průhyb, viz obr. 17:

   L ≤ 1000 mm  C = 2 mm
   L ≤ 2000 mm  C = 3 mm
   L ≤ 3000 mm  C = 4 mm
   L ≤ 4000 mm  C = 5 mm
   L ≤ 5000 mm  C = 6 mm

7. Energetická úspornost

 7.1   Rozdělení tepelného záření

•  Transmise – záření, které je oknem propuštěno do interiéru, součinitel transmise záření τe nabývá hodnot 0 až 100 % 
neboli 0 až 1.

•  Refl exe – záření, které je oknem odraženo zpět do venkovního prostoru, součinitel odraženého záření ρe nabývá hodnot 
0 až 100 % neboli 0 až 1.

•  Absorbce – záření, které je oknem pohlceno a zvyšuje jeho teplotu, součinitel absorpce záření αe nabývá hodnot 0 až 
100 % neboli 0 až 1.

P

Obr. 14

Obr. 16

L

P

Obr. 15 T
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Obr. 17
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  Výsledně pak vždy platí rovnice τe + ρe + αe = 100% neboli 1.

 

 7.2   Celkový činitel prostupu sluneční energie 
  
  bez clony se pak vypočítá podle rovnice:          
  g =  τe + qi  [-] 

  kde
  qi - činitel sekundárního přestupu tepla do interiéru,
  qa - činitel sekundárního přestupu tepla do exteriéru.

  Příklad:
  Při zasklení typu C (g = 0,59, Ug = 1,2 W/m2K) projde ze100% dopadající 
  sluneční energie do interiéru 59 %.

Hodnota činitele g pro teoretický výpočet je většinou stanovena výrobcem okenních tabulí nebo oken a je označována 
jako SF - celkový činitel prostupu sluneční energie.

V případě, že použijeme prvek stínicí techniky - např. venkovní žaluzie, činitel prostupu sluneční energie se nazývá gtotal.

Celkový činitel prostupu sluneční energie s ochranou proti slunečnímu záření gtotal se pak vypočítá podle rovnice
gtotal  = g . Fc  [-]

kde Fc je redukční součinitel.

 Hodnoty redukčního (stínicího) součinitele Fc, vypočítané dle ČSN EN 14500, ČSN EN 13363-1+A1
 pro zasklení typu C (g = 0,59, Ug = 1,2 W/m2K):

barva světlá barva střední barva tmavá
 = 0,7  = 0,49  = 0,14
 = 0,3  = 0,51  = 0,86

venkovní žaluzie zavřená

=0,688
=0,295
=0,017
výrobku

0,063

=0,482
=0,501
=0,017
výrobku

0,094

=0,138
=0,845
=0,017 
výrobku

0,145

venkovní žaluzie 
otevřená 45°

=0,524
=0,361
=0,114
výrobku

0,182

=0,367
=0,550
=0,083 
výrobku

0,176

=0,105
=0,863
=0,032
výrobku

0,165

 Příklad:
 pokud před okenní výplň umístíme zavřenou venkovní žaluzii 
 (světlá barva), tak ze 100 % dopadající sluneční energie projde 
 do interiéru 3,7 %.

Údaje v produktových listech jsou údaje průměrné, vypočítané pro standardní budovy simulacemi a zkoumáním, a slouží ke zdůraznění potenciální 
úspory energie stínicí technikou. Tyto hodnoty neplatí pro jednotlivé případy, kdy mnoho parametrů je nutno vidět jako specifi cké k objektům a vedly 
by k rozdílným výsledkům.

9

3,7 %

gtotal = 0,037
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1.  Účel produktu

Venkovní rolety (svinovací okenice) představují základní prvek pro zastínění otvorových výplní na budovách. Rolety jsou charakterizovány zá-
věsem z profi lovaných lamel (hliníkové válcované s PUR pěnou / PVC / hliníkové extrudované), které se pohybují v postranních vodicích lištách 
a nahoře se rolují do boxu (extrudované lamely jsou používány převážně pro specifi cké účely, jako jsou např. zabezpečovací rolety). Postupným 
spouštěním rolet lze regulovat intenzitu slunečního záření. Rolety vytvářejí po spuštění souvislou plochu pro zvýšení bezpečnosti uživatele. 
Samotná roleta plní kromě zastínění také další funkce, jako je zvuková izolace, tepelná izolace, zabezpečení objektu, ochrana proti hmyzu, 
zvýšení pocitu soukromí a funkci estetickou. Rolety před okny pokrývají poměrně velkou část fasády, svým prostým, nevtíravým designem se 
jednoduše začlení do architektury každé budovy. Venkovní rolety je možno ovládat manuálně pomocí popruhu, šňůry a kliky, případně madla 
a pružinového mechanismu, nebo elektropohonem. Venkovní rolety se liší provedením lamel, způsobem ovládání a montáže.

 1.1 Obecné vlastnosti stínicí techniky

  •  Ochrana před přehříváním interiéru,
  •  ochrana před oslněním, regulace intenzity osvětlení,
  •  ochrana soukromí,
  •  zvýšení bezpečnosti,
  •  ochrana proti hluku,
  •  omezení tepelných ztrát oknem,
  •  architektonický prvek.

 1.2 Specifi cké výhody z pohledu uživatele

  •  Optimální způsob ochrany proti slunečnímu záření,
  •  regulace intenzity denního světla,
  •  snížení hluku z venkovního prostředí,
  •  vysoká odolnost proti větru,
  •  pasivní chlazení – snížení energetické náročnosti v letním období (klimatizace),
  •  možnost elektrického ovládání a napojení na řídicí systémy,
  •  provedení v různých barvách,
  •  výběr dle provedení lamel a ovládání,
  •  vysoká životnost,
  •  bezúdržbový výrobek.

 1.3 Vyobrazení produktu

Ilustrační foto venkovních rolet

VENKOVNÍ ROLETY

PRODUKTOVÝ LIST

4
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2.  Rozdělení produktu

Venkovní rolety lze rozdělit dle typu materiálu a tvaru lamel, podle způsobu montáže a typu ovládání.

 2.1 Rozdělení podle materiálu a tvaru lamel

2.1.1 Venkovní rolety podle materiálu lamel:
 •  hliníkové (válcované, válcované s PUR pěnou, extrudované),
 •  PVC,
 •  ocelové s PUR pěnou.
2.1.2 Venkovní rolety podle krycí výšky a tvaru lamely:
 •  krycí výška lamely (mm): např. 17,8 mm, 37 mm, 39 mm, 41 mm, 60 mm,
 •  tvar lamely: vybrané tvary lamel prezentuje obr. 2.

   Obr. 2: vybrané tvary lamel

 2.2 Rozdělení podle umístění

Venkovní rolety rozdělujeme na  typy určené pro dodatečnou montáž na  již hotový dům a  na  typy zabudované pod omítku                             
při realizaci novostavby nebo rekonstrukci. Velikost boxu je závislá na celkové výšce rolety, způsobu ovládání a typu použité lamely.

2.2.1. Rolety s přiznanou (viditelnou) schránkou (obr. 3)
Venkovní rolety jsou určeny pro dodatečnou montáž, kdy je již fi nálně hotový obvodový plášť budovy. Roletová schránka, 
do které se roleta navíjí, může mít přední hranu v úhlu 90°, nebo zkosenou pod úhlem 20°, 45° nebo může být ve čtvrt-
kulatém nebo půlkulatém provedení. Vodicí lišty nejčastěji o rozměrech 45 mm, 53 mm nebo 66 mm jsou viditelné a jsou 
montovány na rám okna nebo na fasádu. 

   Obr. 3: roleta s přiznanou (viditelnou) schránkou

2.2.2.  Rolety s podomítkovou schránkou (obr. 4)
Toto provedení předurčuje roletu k montáži při rekonstrukcích obvodových plášťů budov, zateplování fasád nebo v novo-
stavbách rodinných domů. Roletová schránka, do které se roleta navíjí, může mít přední hranu v úhlu 90°, nebo zkosenou 
pod úhlem 20°, 45° nebo může být ve čtvrtkulatém provedení. Roletová schránka je u tohoto provedení uzpůsobena          
pro překrytí izolační vrstvou, kterou je možné začlenit do fasády.  Vodicí lišty nejčastěji o rozměrech 45 mm, 53 mm a 66 mm 
jsou viditelné a jsou montovány na rám okna nebo na fasádu.
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   Obr. 4: rolety s podomítkovou schránkou

2.2.3.  Nadokenní rolety
Jsou vhodné pro realizace novostaveb, anebo rekonstrukcí, při kterých se uvažuje o výměně oken za plastová, protože 
roleta se namontuje ze shora na okno a sestava se pak do otvoru usazuje jako celek. Smysl navíjení této rolety je opačný 
než u předchozích dvou (lamely se navíjejí směrem do interiéru). Roletová schránka a vodicí lišty jsou v tomto případě vy-
robeny z PVC, nebo kombinace PVC s tvrzeným polystyrénem. Vodicí lišty o rozměrech 39 mm, 61 mm a 96 mm se montují 
na rám okna. Roletová schránka je opatřena tepelnou izolací. Některé typy nadokenních rolet umožní přetažení přední 
stěny fasádou a zadní stěny omítkou. Některé typy se dají také doplnit o hliníkovou přední stěnu a hliníkové vodicí lišty.

   Obr. 5: nadokenní rolety

2.2.4.  Roletové překlady
V případě uvažování o předokenních roletách již v době návrhu rodinného domu jsou jednou z možností roletové překlady. 
Svou konstrukcí umožňují skrýt roletový bal do přizpůsobeného překladu nad oknem a zapustit vodicí lišty, což učiní roletu 
v otevřené poloze téměř nepostřehnutelnou. Vodicí lišty mohou být viditelné (namontované na omítku) nebo zapuštěné 
(umístěné v pouzdrech). Koncová lamela je vždy viditelná. U ručního ovládání a některých typů pohonů jsou viditelné             
i zarážky na koncové lamele.

   Obr. 6: roletové překlady

4
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 2.3 Rozdělení podle způsobu ovládání

2.3.1 Ruční ovládání:
 •   klika,
 •   šňůra/popruh, 
 •   madlo a pružinový mechanismus doplněný zámkem. 
2.3.2 Motorické ovládání

 2.4 Další typy rolet

2.4.1 Roleta s integrovanou sítí proti hmyzu 
Praktickým doplňkem venkovní rolety je integrovaná síť proti hmyzu. Síť je integrována přímo v roletové schránce a je 
nezávislá na pohybu rolety. Pro vedení je použita vodicí lišta se dvěma komorami. Síť lze ovládat jen mechanicky, stažením 
do koncové polohy. Speciální pružinový mechanismus umístěný v hřídeli umožňuje snadnou manipulaci se sítí. 
2.4.2  Vícedílná sestava rolet
2.4.3 Výklopná roleta

3.  Technický popis produktu

 3.1 Schéma venkovní rolety

 3.2 Materiálové složení

Obecné materiálové složení venkovní rolety (tab. 1)

Komponent Materiál

roletová schránka hliník válcovaný / hliník extrudovaný / ocel válcovaná / plast
vodicí lišty hliník extrudovaný / plast
koncová lišta hliník extrudovaný
lamela hliník válcovaný / hliník válcovaný s PUR pěnou / plast / hliník extrudovaný 
navíjecí hřídel ocel válcovaná
závěsy lamelové výplně plast / ocel (případně kombinace)
nosné a spojovací díly, krytky ocel / hliník / plast
navíjecí kolo plast
převodovka plast / ocel
průchodka plast / ocel
bočnice ocel / slitina hliníku / plast
navíječ pásky plast / ocel
ovládání  šňůra / popruh / klika / kompenzační pružina / motor

Pozn.: materiálové složení se může lišit dle jednotlivých výrobců.

ROLETOVÁ SCHRÁNKA

VODÍCÍ LIŠTA

LAMELA

KONCOVÁ LIŠTA
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 3.3 Pohony a ovládání
Pokud se výrobek doplní o motorický pohon, dojde k výraznému zvýšení uživatelského komfortu, neboť odstraňuje fyzickou ná-
mahu spojenou s ruční manipulací. Motorický pohon též snižuje riziko poškození výrobku nevhodnou nebo nešetrnou manipulací. 
Motorický pohon je též základní nezbytnou podmínkou pro použití řídicích systémů, které díky automatickým funkcím proměnlivě 
reagují na měnící se vnější podmínky. Takto se zvyšují energetické úspory a spolehlivost v ochraně proti nepříznivým podmínkám. 
Pohonům a řídicím systémům jsou věnovány samostatné produktové listy.

4.  Výkresová dokumentace

 4.1 Typy venkovních rolet dle způsobu ovládání 

4.1.1 Klika (obr. 9),
4.1.2 šňůra/popruh (obr. 10),
4.1.3 pružinový mechanismus (obr. 11),
4.1.4 motor (obr. 12).

                                                         Obr. 9: klika                                                                       Obr. 10: šňůra/popruh

                                                               Obr. 11: pružinový mechanismus        Obr. 12: motor

4
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 4.2 Typy vodicích lišt (názorná ukázka)

5.  Vlastnosti řešené normou

 5.1 Základní požadavky normy 

Základní požadavky produktu určuje ČSN EN 13659 Okenice - Funkční a bezpečnostní požadavky - viz tab. 2 níže.

Kapitola Vlastnost Odkaz na normu

4 Charakteristiky výrobku
4.1. Odolnost proti zatížení větrem ČSN EN 1932
4.3. Odolnost proti zatížení sněhem ČSN EN 12833
4.4. Ovládací síla ČSN EN 13527
4.5. Ovládací mechanismus
4.6. Odolnost v případě nesprávného ovládání ČSN EN 12194
4.8. Odolnost mechanismů držících okenici v roztažené poloze
4.9. Mechanická trvanlivost ČSN EN 14201
4.10. Ovládání za mrazivých podmínek

4.11. Odolnost proti nárazu ČSN EN 13330

4.13. Bezpečnost při užívání ČSN EN 12045
4.14. Přídavný tepelný odpor ČSN EN 13125
4.15. Celkový činitel prostupu sluneční energie ČSN EN 13363-1
4.17. Rozměrová tolerance -
5. Manipulace a skladování
6. Informace pro používání ČSN EN 12100-2

7. Posuzování a ověřování stálosti vlastností (PoV)

8. Označování
Příloha A Vlivy teploty
Příloha B Výpočet tlaku větru působícího na okenici
Příloha C Seznam významných nebezpečí
Příloha D Příklad výpočtu
Příloha ZA Prohlášení o vlastnostech + označení CE

 Tabulka č. 2
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 5.2  Zkoušky a certifi káty

 Norma stanovuje požadavek na defi nování:
  •  odolnosti proti zatížení větrem,
  •  přídavného tepelného odporu,
  •  celkového činitele prostupu sluneční energie
      a stanovuje předpis vydání Prohlášení o vlastnostech včetně označení výrobku značkou CE.

 5.3 Rozměrové tolerance dle ČSN EN 13659 čl. 4.17

  Tolerance se vztahují na požadovanou šířku a výšku podle objednaných rozměrů. 
Konečné rozměry musí splňovat tolerance uvedené v tab. 3, měřené při teplotě 23 °C ± 5 °C. 

Šířka L (m) Tolerance (mm)

L ≤ 2 -3
2 < L ≤ 4 -4
L > 4 -5
Výška H (m) Tolerance (mm)

H≤ 1,5 -4
1,5 < H ≤ 2,5 -6
H> 2,5 -10

7.  Energetická úspornost

 7.1 Rozdělení tepelného záření

•  Transmise – záření, které je oknem propuštěno do interiéru, součinitel transmise záření  τe nabývá hodnot 0 až 100 % 
neboli 0 až 1.

•  Refl exe – záření, které je oknem odraženo zpět do venkovního prostoru, součinitel odraženého záření ρe nabývá hodnot 
0 až 100 % neboli 0 až 1.

•  Absorbce – záření, které je oknem pohlceno a zvyšuje jeho teplotu, součinitel absorpce záření αe nabývá hodnot 0 až 
100 % neboli 0 až 1. 

Výsledně pak vždy platí rovnice τe +ρe + αe = 100 % neboli 1.

 7.2 Celkový činitel prostupu sluneční energie 

7.2.1.  Celkový činitel prostupu sluneční energie
Vypočítá se podle rovnice: g = τe + qi [-]

qi - činitel sekundárního přestupu tepla do interiéru,
qa - činitel sekundárního přestupu tepla do exteriéru.

Příklad:
při zasklení typu C (g=0,59, Ug=1,2 W/m2K projde ze 100 % 
dopadající sluneční energie do interiéru 59 %.

9

4



Datum: září 2017

Číslo vydání: II. 
Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí (SVST) 

Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4

strana 42

VENKOVNÍ ROLETY

Hodnota činitele g je stanovena výrobcem okenních tabulí nebo oken a je označována jako SF - celkový činitel prostupu 

sluneční energie. 

7.2.2. Celkový činitel prostupu sluneční energie s ochranou proti slunečnímu záření
Vypočítá se podle rovnice:  gtot = g . Fc [-]

Fc - redukční součinitel, defi nován dle ČSN EN 14501.

Hodnota tohoto součinitele se může pohybovat mezi 0 (teoreticky nejlepší ochrana proti slunečnímu záření) a 1 (žádná ochra-
na proti slunečnímu záření).

Hodnoty redukčního (stínicího) součinitele Fc , vypočtené dle ČSN EN 14500, ČSN EN 14501, ČSN EN 13363-1+A1 
pro zasklení typu C (g = 0,59, Ug = 1,2 W/m2K):

Barva světlá Barva střední Barva tmavá

 = 0,7  = 0,49  = 0,14

 = 0,3  = 0,51  = 0,86

Předokenní roleta 
zavřená

 = 0,7,
 = 0,3,

 = 0 výrobku
0,045

 = 0,49,
 = 0,51,

 = 0 výrobku
0,076

 = 0,14,
 = 0,86,

 = 0 výrobku
0,129

Předokenní roleta 
otevřená

(viditelné perforace)
Uvažováno 100 % 

perforovaných lamel

 = 0,686,
 = 0,294,

 = 0,02 výrobku
0,066

 = 0,480,
 = 0,500,

 = 0,02 výrobku
0,097

 = 0,137,
 = 0,843,

 = 0,02 výrobku
0,149

Příklad:
pokud předokenní výplň umístíme zavřenou předokenní roletu světlé barvy, 
ze 100 % dopadající sluneční energie projde do interiéru 2,6 %.

Údaje v produktových listech jsou údaje průměrné, vypočítané pro standardní budovy simulacemi a zkoumáním, a slouží ke zdůraznění potenciální 
úspory energie stínicí technikou. Tyto hodnoty neplatí pro jednotlivé případy, kdy mnoho parametrů je nutno vidět jako specifi cké k objektům a vedly 
by k rozdílným výsledkům.

Gtotal = 2,6 %
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1. Účel produktu

Markýzy slouží ke stínění balkónů, teras, zahradních posezení, zimních zahrad nebo výloh obchodů. Díky své konstrukci a použitým materiálům 
představují výrazný designový prvek. Velká část markýz je řízena motorem a napojena na sluneční, větrná a časová čidla.

 1.1      Obecné vlastnosti stínicí techniky

  •  Ochrana před přehříváním interiérů, pasivní chlazení,
  •  ochrana před oslněním, regulace intenzity osvětlení,
  •  ochrana soukromí,
  •  ochrana proti hluku,
  •  omezení tepelných ztrát oknem,
  •  architektonický prvek.

 1.2      Specifi cké výhody produktu z pohledu uživatele

  •  Jediný výrobek vhodný pro stínění venkovních ploch, 
  •  široká nabídka barev a vzorů látek,
  •  výrazný designový prvek fasády,
  •  možnost reklamního potisku,
  •  schopnost odstínit přímý sluneční svit a zároveň ponechat volný průhled do exteriéru,
  •  možnost volby intenzity průchodu světla díky různé hustotě látek.

 1.3      Vyobrazení produktu

Ilustrační foto markýzy

MARKÝZY A STÍNĚNÍ ZIMNÍCH ZAHRAD

PRODUKTOVÝ LIST
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2. Rozdělení produktu

Na českém trhu jsou nabízeny především následující typy markýz.

 2.1      Podle typu konstrukce

  2.1.1 Markýzy kloubové       2.1.4    Markýzy košové

  2.1.2  Stínění zimních zahrad      

  2.1.3  Boční stínění   

 2.2      Podle způsobu ochrany látky
 
  2.2.1 Markýzy otevřené
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  2.2.2 Markýzy s krytem

  2.2.3 Markýzy kazetové

 2.3      Podle ovládání

  2.3.1 Ruční ovládání klikou.
  2.3.2 Motorický pohon s ovládáním tlačítkem, dálkovým ovladačem,
   s možností napojení větrných, otřesových, dešťových a slunečních čidel.

3. Technický popis

 3.1     Schéma s legendou

  3.1.1 Markýzy výsuvné          Legenda
1. Látka
2. Kryt
3. Konzola
4. Boční krytka
5. Nosný profi l
6. Převodovka
7. Klika
8. Hřídel
9. Rameno
10. Přední profi l

  3.1.2 Markýzy pro zimní zahrady         Legenda
1. Kazeta
2. Látka
3. Hřídel
4. Pohon
5. Boční krytka
6. Vodicí lišta
7. Podpěrný profi l
8. Konzola
9. Přední profi l
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3.2      Materiálové složení

Komponent Materiál

Nosný profi l ocel, slitina hliníku
Převodovka pouzdro z extrudovaného hliníku
Hřídel válcovaná pozinkovaná ocelová trubka
Klika ocelová trubka, plastové madlo
Konzola slitina hliníku
Kryt extrudovaný hliník
Ramena extrudovaný hliník, napínací segment ocelové lanko nebo řetěz
Čelní profi l extrudovaný hliník
Látka akrylátové polyesterové nebo skleněné vlákno
Krytky plast, slitina hliníku

 3.3 Pohony a ovládání
Pokud se výrobek doplní o motorický pohon, dojde k výraznému zvýšení uživatelského komfortu, neboť odstraňuje fyzickou ná-
mahu spojenou s ruční manipulací. Motorický pohon též snižuje riziko poškození výrobku nevhodnou nebo nešetrnou manipulací. 
Motorický pohon je též základní nezbytnou podmínkou pro použití řídicích systémů, které díky automatickým funkcím proměnlivě 
reagují na měnící se vnější podmínky. Takto se zvyšují energetické úspory a spolehlivost v ochraně proti nepříznivým podmínkám. 
Pohonům a řídicím systémům jsou věnovány samostatné produktové listy.

4. Výkresová dokumentace

 4.1 Kloubová markýza otevřená

  Provedení otevřené, kotvení na stěnu  Provedení otevřené, kotvení na strop

 4.2 Kloubová markýza s krytem

  Provedení s krytem, kotvení na stěnu  Provedení s krytem, kotvení na strop
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 4.3 Kloubová markýza kazetová

  Provedení s kazetou, kotvení na stěnu  Provedení s kazetou, kotvení na strop

 4.4 Stínění zimních zahrad a pergol

  stínění zimní zahrady      pergola

5. Základní požadavky normy a potřebné zkoušky

5.1      ČSN EN 13 561 : 2015 Vnější clony a markýzy - Funkční a bezpečnostní požadavky

Kapitola Vlastnost Odkaz na normu

4. Charakteristiky výrobku
4.1 Odolnost proti větru ČSN EN 1932
4.2 Odolnost nestažitelných prvků proti zatížení tlakem
4.4 Odolnost proti vodní kapse ČSN EN 1933
4.5 Ovládací síla ČSN EN 13527
4.6 Konstrukce ovládacího mechanismu
4.7 Nesprávné ovládání ČSN EN 12194
4.8 Mechanická trvanlivost ČSN EN 14201
4.9 Ovládání za mrazivých podmínek
4.10 Bezpečnost při užívání ČSN EN 12045
4.11 Přídavný tepelný odpor ČSN EN 13125
4.12 Celkový činitel prostupu sluneční energie ČSN EN 13363-1
4.13 Charakteristiky světelného činitele prostupu EN 14500
4.14 Materiály
4.15 Rozměrové tolerance
5. Manipulace a skladování
6. Informace o používání
7. Posuzování a ověřování stálosti vlastností (PoV)
8. Označování
Příloha A Zkušební metoda protažení tkanin
Příloha B Seznam významných nebezpečí
Příloha C Příklad výpočtu
Příloha ZA Prohlášení o vlastnostech + štítek CE

5.2  Posouzení stálosti vlastností a uvedení výrobku na trh

Norma stanovuje požadavek na defi nování:
- odolnosti proti větru,
- celkového činitele prostupu sluneční energie
a stanovuje předpis vydání Prohlášení o vlastnostech včetně označení výrobku značkou CE.
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6. Další vlastnosti neuvedené v normě

 6.1 Vlastnosti látek

  6.1.1   Zvlnění v ploše látky
Během užívání působí na  látku různé síly, způsobené zdvojením látky ve  švech a  podloženích. Pnutí vytvořené tahem 
výsuvných ramen pak může způsobit tzv. efekt rybí kostry. K tomuto stavu může dojít i tehdy, kdy se během vydatného 
deště nashromáždí větší množství vody na potahu a dojde tak k jeho prověšení.

  6.1.2   Odolnost proti dešti
Pokud je dodržen min. sklon 14°, může voda odtékat a  markýza může být použita jako ochrana proti mírnému dešti.              
Při větší intenzitě deště je markýzu třeba zatáhnout. Mokrou látku je třeba vždy nechat vyschnout.

  6.1.3   Zvlnění okraje
Při rolování látek na hřídel dochází ke stlačení švů a záložek, které se časem natahují. To může způsobit, že při vysunutí 
markýzy jsou okraje potahu mírně zvlněné.

7. Energetická úspornost

 7.1    Rozdělení tepelného záření

• Transmise – záření, které je oknem propuštěno do interiéru, součinitel transmise záření τe nabývá hodnot 0 až 100 % 
neboli 0 až 1.

• Refl exe – záření, které je oknem odraženo zpět do venkovního prostoru, součinitel odraženého záření ρe nabývá hodnot 
0 až 100 % neboli 0 až 1.

• Absorbce – záření, které je oknem pohlceno a zvyšuje jeho teplotu, součinitel absorpce záření αe nabývá hodnot 0 až 
100 % neboli 0 až 1.

  Výsledně pak vždy platí rovnice τe  +ρe + αe = 100% neboli 1.

 7.2   Celkový činitel prostupu sluneční energie 

  bez clony se pak vypočítá podle rovnice:          
  g =  τe + qi  [-] 

  kde
  qi - činitel sekundárního přestupu tepla do interiéru,
  qa - činitel sekundárního přestupu tepla do exteriéru.

Příklad:
při zasklení typu C (g = 0,59, Ug = 1,2 W/m2K) projde ze100% 
dopadající sluneční energie do interiéru 59 %.

Hodnota činitele g pro teoretický výpočet je většinou stanovena výrobcem okenních tabulí nebo oken a je označována 
jako SF - celkový činitel prostupu sluneční energie.

V případě, že použijeme prvek stínicí techniky - např. markýzy, činitel prostupu sluneční energie se nazývá gtotal.
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Celkový činitel prostupu sluneční energie s ochranou proti slunečnímu záření gtotal se pak vypočítá podle rovnice
gtotal  = g . Fc  [-]

kde Fc je redukční součinitel

Hodnoty redukčního (stínicího) součinitele Fc, vypočítané dle ČSN EN 14500, ČSN EN 13363-1+A1:

barva šedá barva střední barva tmavá

markýza kloubová 
- orientace jih

 = 0,2902
látky - výrobku

0,465

 = 0,222
látky - výrobku

0,453

 = 0,043
látky - výrobku

0,421

markýza kloubová 
- orientace východ, 
západ

0,55 0,54 0,513

markýza kloubová 
- orientace sever 0,884 0,881 0,874

  Příklad:
  pokud před okenní výplň umístíme markýzu (světlá barva látky), 
  tak ze 100 % dopadající sluneční energie na jížní straně 
  projde do interiéru 27 %. 

Údaje v produktových listech jsou údaje průměrné, vypočítané pro standardní budovy simulacemi a zkoumáním, a slouží ke zdůraznění potenciální 
úspory energie stínicí technikou. Tyto hodnoty neplatí pro jednotlivé případy, kdy mnoho parametrů je nutno vidět jako specifi cké k objektům a vedly 
by k rozdílným výsledkům.
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1. Účel produktu

Fasádní látkové stínění (dle normy ČSN EN 13  561 označované jako „vnější clony“) nejoptimálněji zachycuje sluneční záření vně objektu 
a zabraňuje tak přehřívání interiéru. V nabídce výrobců je velké množství technických variant. Hřídel s navinutou látkou může být uschována 
v horní kazetě, látka může být po výšce fi xována vodicí lištou, tyčí, nebo lankem. Velice zajímavou variantou je i tzv. Zip systém, kdy je látka 
na stranách opatřena fi xací ve vodicích lištách. Některé typy mohou být opatřeny výklopnou částí a spojují v sobě výhody svislého fasádního 
stínění a  markýz. Velmi důležitou součástí výrobku je látka. Lze vybírat z  nepřeberného množství barev, vzorů a  technických specifi kací. 
Především variabilita látek je důvodem k velké oblibě tohoto typu stínění u architektů. Fasádní látkové stínění může být ovládáno motorem 
a napojeno na sluneční, větrná, teplotní a časová čidla.

 1.1      Obecné vlastnosti stínicí techniky

  • Ochrana před přehříváním interiérů, pasivní chlazení,
  • ochrana před oslněním,
  • regulace intenzity osvětlení,
  • ochrana soukromí,
  • ochrana proti hluku,
  • omezení tepelných ztrát oknem,
  • architektonický prvek.

 1.2  Specifi cké výhody produktu z pohledu uživatele

  •  Malé rozměry kazety i při velkých rozměrech výrobku,
  •  velké množství barev a vzorů u použitých látek,
  •  výrazný designový prvek fasády,
  •  možnost napojení na inteligentní řídicí systémy,
  •  schopnost odstínit přímý sluneční svit a zároveň ponechat volný průhled do exteriéru,
  •  možnost volby intenzity průchodu světla díky různým termooptickým vlastnostem látek,
  •  možnost volby způsobu stínění:
   - v kombinaci se zasklením pro stínění exteriéru budov,
   - stínění pergol a prostor v exteriéru samotným zařízením.

Ilustrační foto fasádní clony

FASÁDNÍ LÁTKOVÉ STÍNĚNÍ

PRODUKTOVÝ LIST
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2. Rozdělení produktu

 2.1      Podle typu konstrukce

  2.1.1  Svislé látkové stínění
  2.1.2  Látkové stínění se svislou a sklopnou částí
  2.1.3  Sklopné látkové stínění

 2.2      Podle typu bočního vedení

  2.2.1  Svislé látkové stínění se zip systémem
  2.2.2  Svislé látkové stínění s bočním vedením v lanku
  2.2.3  Svislé látkové stínění s bočním vedením tyčí
  2.2.4  Svislé látkové stínění s bočním vedením v liště
  2.2.5  Svislé látkové stínění bez bočního vedení

 2.3      Podle způsobu uložení látky

  2.3.1  Svinutá látka je na hřídeli uvnitř kazety/skříně
  2.3.2  Svinutá látka je na hřídeli bez kazety/skříně

 2.4      Podle způsobu osazení do stavební konstrukce

  2.4.1  S viditelnou skříní/balem a bočním vedením
  2.4.2  S podomítkovou skříní a viditelným bočním vedením
  2.4.3  S podomítkovou skříní a zapuštěnými vodícími lištami

Detail provedení látkového 

stínění s ochrannou kazetou

Stínění s viditelnou 

skříní/balem a viditelným 

bočním vedením

Stínění s podomítkovou 

skříní/balem a viditelným 

bočním vedením

Stínění s podomítkovou 

skříní/balem a zapuštěným 

bočním vedením

Detail provedení látkového 

stínění bez ochranné kazety
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 2.5      Podle způsobu osazení do stavební konstrukce

  2.5.1  Manuální ovládání
    - ovládání klikou
    - ovládání pružinou
    - ovládání popruhem

  2.5.2  Motorické ovládání
    - s ovládáním tlačítkem, dálkovým ovladačem a možnostmi na napojení větrných, otřesových, 
      teplotních a slunečních čidel s možnostní napojení na inteligentní ovládání (ovladaní tel, pc, tablet)

3. Technický popis produktu

 3.1  Schéma látkového stínění s manuálním ovládáním (s legendou)

  3.1.1 Schéma látkového stínění s manuálním ovládáním

  Svislé látkové stínění     Látkové stínění se svislou a sklopnou částí

  Legenda
  1  Kazeta   5 Klika    9 Montážní konzola
  2 Látka   6 Boční kryt   10 Výklopné rameno
  3 Vodicí lišta  7  Převodovka s okem  11 Dělicí hřídel
  4 Spodní profi l  8 Hřídel    12 Čelní profi l

  3.1.2      Schéma látkového stínění s motorickým ovládáním
  Svislé látkové stínění

       Legenda
       1  Kazeta/skříň - viditelná nebo zaomítací
       2 Látka
       3 Vodicí lišta viditelná, nebo zapuštěná
       4 Spodní profi l
       5 Bočnice
       6 Elektrický kabel
       7 Hlava motoru
       8 Motor
       9 Hřídel
       10 Zaomítací pouzdro pro kazetu/skříň

1

2

3
5

8

76

4

9

1

2

3

5

6 7

8

10

11
9

12

3

4

2

9

1

8
7

6

5

10
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 3.2  Materiálové složení konstrukce 

3.2.1 Materiálové složení konstrukce

Komponent Materiál

Kazeta hliník extrudovaný, válcovaný
Převodovka pouzdro z extrudovaného hliníku
Hřídel válcovaná pozinkovaná ocelová trubka
Klika ocel
Konzola slitina hliníku nebo ocel
Vodicí lišty hliník extrudovaný

Ramena extrudovaný hliník, napínací segment pružina 
nebo plynový mechanismus

Čelní profi l                hliník extrudovaný
Krytky plast, slitina hliníku

3.2.2 Materiálové složení látky

Látka Složení

1. látka skelné vlákno - 42 % a PVC 58 %, tloušťka 0,75 mm
2. látka 25 % PES a 75 % PVC
3. látka PES/PVC
4. látka 100 % akrylové vlákno

 3.3   Pohony a ovládání

Pokud se výrobek doplní o motorický pohon, dojde k výraznému zvýšení uživatelského komfortu, neboť odstraňuje fyzickou ná-
mahu spojenou s ruční manipulací. Motorický pohon též snižuje riziko poškození výrobku nevhodnou nebo nešetrnou manipulací. 
Motorický pohon je též základní nezbytnou podmínkou pro použití řídicích systémů, které díky automatickým funkcím proměnlivě 
reagují na měnící se vnější podmínky. Takto se zvyšují energetické úspory a spolehlivost v ochraně proti nepříznivým podmínkám.
Pohonům a řídicím systémům jsou věnovány samostatné produktové listy.

4. Výkresová dokumentace

 4.1 Zip systém

Vedení v zipu v lištách zapuštěných do ostění
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 4.2 Svislé látkové stínění

 4.3 Svislé látkové stínění se sklopnou částí

Montáž - stěna                                                                                    Vedení v lištách, v zipu - montáž na zeď                         Vedení v lištách, v zipu - montáž do ostění

Montáž - stěna                                                                             Provedení v lištách                  Provedení v lanku                Provedení v lanku

           - montáž stěna                  - montáž stěna                                           - montáž do nadpraží

Montáž - stěna                                                                                                                                                                     Zavřený / otevřený stav

6
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 4.4 Sklopné látkové stínění

5. Vlastnosti řešené normou

5.1   Norma ČSN EN 13 561: 2015 Vnější clony a markýzy - Funkční a bezpečnostní požadavky

Kapitola Vlastnost Odkaz na zkušební normu
4. Odolnost proti větru ČSN EN 1932
4.1 Odolnost proti zatížení větrem
4.2 Odolnost proti zatížení tlakem
4.3 Odolnost proti zatížení sněhem
4.4. Odolnost proti vodní kapse
4.5 Ovládací síla
4.6 Ovládací mechanizmus
4.7 Odolnost v případě nespr. ovládání
4.8 Mechanická trvanlivost
4.9 Ovládání za mrazivých podmínek
4.10 Bezpečnost při užívání
4.11 Přídavný tepelný odpor
4.12 Celkový činitel prostupu sl. energie
4.13 Charakteristiky svět. činitele prostupu
4.14 Materiály
4.15 Rozměrové tolerance
4.16 Odolnost proti průstřelu
5. Manipulace a skladování
6. Informace pro používání
7. Posuzování a ověř. stálosti vlastností
8.  Označování
9. Odolnost proti vodní kapse ČSN EN 1933
10. Odolnost proti zatížení sněhem
11. Ovládací síla ČSN EN 13527
12. Konstrukce ovládacího mechanismu
13. Nesprávné ovládání ČSN EN 12194
14. Mechanická trvanlivost ČSN EN 14201
15. Ovládání za mrazivých podmínek
16. Bezpečnost při užívání ČSN EN 12045
17. Hygiena, zdraví a životní prostředí
18. Tepelný odpor ČSN EN ISO 10077-1
19. Trvanlivost
20. Vzhledové vlastnosti
21. Manipulace a skladování
22. Informace o používání
23. Hodnocení shody
Příloha A Zkušební metoda protažení tkanin
Příloha B Seznam významných nebezpečí
Příloha ZA Prohlášení o vlastnostech + štítek CE

Montáž - stěna                                                                                                                 Montáž strop
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FASÁDNÍ LÁTKOVÉ STÍNĚNÍ

5.2  Posouzení stálosti vlastností a uvedení výrobku na trh

Norma stanovuje požadavek na defi nování:
- odolnosti proti větru,
- celkového činitele prostupu sluneční energie
a stanovuje předpis vydání Prohlášení o vlastnostech včetně označení výrobku značkou CE.

6. Energetická úspornost

 6.1  Rozdělení tepelného záření

•  Transmise – záření, které je propuštěno do interiéru, součinitel transmise záření τe  nabývá hodnot 0 až 100 % neboli          
0 až 1.

•  Refl exe – záření, které je odraženo zpět do venkovního prostoru, součinitel odraženého záření ρe  nabývá hodnot 0 až 
100 % neboli 0 až 1.

• Absorbce – záření, které je oknem pohlceno a zvyšuje jeho teplotu, součinitel absorpce záření αe  nabývá hodnot 0 až 
100 % neboli 0 až 1. 

Platí rovnice τe  + ρe + αe = 100 % neboli 1.

 6.2   Celkový činitel prostupu sluneční energie 

  Příklady venkovního stínění

  Sklo  g = 0,65 (podle ČSN EN 410)
  Sklo + stínění gtotal = 0,14 (podle ČSN EN 13363)
  Redukční součinitel Fc = gtotal / g = 0,22 (podle ČSN EN 14501)     

  V případě aktivní vnější clony: gtotal = 0,14  V případě bez clony: gtotal = 0,65

  • 14 % sluneční energie zatěžuje   • 65 % sluneční energie zatěžuje 
  klima v místnosti v letním období   klima v místnosti v letním období

14 %

g total = 0,65

6
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Hodnota činitele g pro teoretický výpočet je většinou stanovena výrobcem okenních tabulí nebo oken a je označována jako 
SF - celkový činitel prostupu sluneční energie. V případě, že použijeme prvek stínicí techniky - vnější clony, činitel prostupu 

sluneční energie se nazývá gtotal se pak vypočítá podle ČSN EN 13363.
Fc je redukční součinitel, defi nován dle ČSN EN 14501. Hodnota tohoto součinitele se může pohybovat mezi 0 (teoreticky nejlepší 
ochrana proti slunečnímu záření) a 1 (žádná ochrana proti slunečnímu záření, v tom případě g = gtotal).

Hodnoty redukčního (stínicího) součinitele Fc , vypočtené dle ČSN EN 14500, ČSN EN 14501, ČSN EN 13363-1+A1 
pro zasklení typu C (g = 0,59, Ug = 1,2 W/m2K):

barva clony barva světlá barva střední barva tmavá vícebarevná tkanina*

venkovní screen

 = 0,66
= 0,13
 = 0,21
výrobku

0,254

 = 0,38
= 0,52
 = 0,1

výrobku

0,19

 = 0,15
= 0,81
 = 0,04
výrobku

0,166

 = 0,33
= 0,63
 = 0,04
výrobku

0,139

venkovní screen - 
blackout

 = 0,7
= 0,3
 = 0

výrobku

0,044

 = 0,49
= 0,51
 = 0

výrobku

0,076

 = 0,14
= 0,86
 = 0

výrobku

0,129

Poznámky: 
- údaje platí pouze pro stínění v poloze rovnoběžné se zasklením,
- * různobarevná vlákna pro osnovu a útek.

Údaje v produktových listech jsou údaje průměrné, vypočítané pro standardní budovy, a slouží ke zdůraznění potenciální úspory energie stínicí tech-
nikou. Tyto hodnoty neplatí pro jednotlivé případy, kdy mnoho parametrů je nutno vidět jako specifi cké k objektům a vedly by k rozdílným výsledkům. 
Výše uvedené platí pouze pro stínění rovnoběžné se zasklením.
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1. Účel produktu

Pergoly slouží ke stínění balkónů, teras, zahradních posezení zahradních restaurací atd. Díky své konstrukci a použitým materiálům 
představují výrazný designový prvek. Na rozdíl od markýz jsou tyto výrobky převážně samostatně stojící, případně jsou připojeny 
ke stěně budovy. Velká část plachet a pergol je řízena motorem a napojena na sluneční, větrná a časová čidla. Výhodou oproti 
markýzám je jejich velká odolnost vůči povětrnostním vlivům : jak větru tak také sněhu. Výhodou bioklimatické pergoly, tedy 
pergoly s naklápěcími lamelami je také její efekt pocitu chladnějšího prostředí díky proudícímu vzduchu mezi lamelami, než je 
teplota venkovního prostředí.

 1.1  Obecné vlastnosti stínicí techniky

  •  Ochrana před přehříváním interiérů, pasivní chlazení,
  •  ochrana před oslněním, regulace intenzity osvětlení,
  •  ochrana soukromí,
  •  ochrana před vlivy počasí,
  •  architektonický prvek.

 1.2  Specifi cké výhody produktu z pohledu uživatele

  •  Vedle markýz jsou pergoly jediným velkoplošným, samostatně stojícím výrobkem vhodný pro stínění venkovních ploch, 
  •  oproti markýzám je rozsah jejich použití daleko širší, neslouží jen ke stínění, ale také k ochraně před povětrnostními vlivy,
  •  možnost naklápění lamel a regulace osvětlení interiérů,
  •  naklápění lamel umožňuje průnik slunečního záření v zimním období,
  •  v případě použití dodatečného zasklení dosahují parametrů zimních zahrad bez negativních vlastností zimních zahrad,
  •  možnost provedení v různých barvách dle RAL,
  •  široká nabídka tvarů a šířek lamel,
  •  proti interiérovému stínění delší životnost,
  •  možnost napojení na řídicí systémy.

 1.3  Vyobrazení produktu

Ilustrační foto pergoly

PERGOLY

PRODUKTOVÝ LIST
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2. Rozdělení produktu

 2.1  Podle použitého typu stínicího systému střechy pergoly

 2.1.1  Látkový systém se shrnovací látkou baldachýnového typu
 2.1.2  Látkový systém s rolovací látkou
 2.1.3  Lamelový systém s hliníkovými lamelami 

 Vyobrazení 2.1.1:

  Obr. 3

 Vyobrazení 2.1.2:

         Pohled boční    Pohled čelní

         Obr. 4

 Vyobrazení 2.1.3:

 Obr. 5

Nákres výrobku

1 - Noha

2 - Přední extrudovaný profi l s integrovaným okapem

3 - Vodicí a nosné profi ly

4 - Příčné nosníky látky

5 - Krycí stříška - příplatková (nutno objednat)

6 - Montážní profi l pro speciální instalace (nutno objednat)

7 - Ovládací a motorová sekce

8 - Látka
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 2.2 Podle způsobu montáže pergol

  2.2.1  Samostatně stojící pergola na všech sloupech
  2.2.2  Montáž ke stěně
  2.2.3  Volně stojící - sdružené pergoly
  2.2.4  Montáž do rohu domu – kotvení na dům
  2.2.5  Montáž do rohu domu – sdružené pergoly
  2.2.6  Montáž na vnější nároží
  2.2.7  Montáž do vnitřního nároží – sdružené pergoly
  2.2.8  Bez nosné konstrukce

  1 - samostatně stojící, 2 - montáž ke stěně, 3 - volně stojící sdružená, 4 - montáž do rohu,
  5 - sdružená na stěnu a do rohu, 6 - montáž na vnější nároží, 7 - montáž do vnitřního nároží.

 Obr. 6

3  Technický popis produktu 

 3.1  Schéma

           
           
           
           

 Obr.7
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 3.2  Materiálové složení

Hliníkové pergoly jsou vyráběny z následujících materiálů a výrobků

Komponent Materiál

Rámový profil, nosné profily extrudovaný hliník
Lamely pergol extrudovaný hliník

Látka Skleněné vlákno + PVC, polyesterová tkanina + PVC
Sloupy extrudovaný hliník

Kotvicí patky pergol extrudovaný hliník
Tabulka č. 1                                                                                                                                                                                     Pozn.: materiálové složení se může u jednotlivých výrobců lišit.

 3.3  Pohony a ovládání

Pohony, řízení a automatizaci ovládání pergol řeší samostatný produktový list: POHONY PRO STÍNICÍ TECHNIKU.

4  Výkresová dokumentace

 4.1  Hliníková pergola s Látkový systém se shrnovací látkou baldachýnového typu

 4.2  Hliníková pergola s látkovým systémem s rolovací látkou

B - objednací šířka

Osa konzoly 51 mm

C C

D

Osa konzoly 51 mm

A - výsuv
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 4.3  Hliníková pergola s lamelovým systémem a lamelami s extrudované hliníkové slitiny

    Obr.8

5.  Vlastnosti řešené normou

 5.1  Základní požadavky normy ČSN 13659:2015

Základní požadavky produktu určuje norma ČSN EN 13659:2015 Okenice a vnější žaluzie - Funkční a bezpečnostní požadavky.

Kapitola Vlastnost Odkaz na normu

4. Charakteristiky výrobku
4.1  Odolnost proti větru ČSN EN 1932
4.4  Ovládací síla ČSN EN 13527
4.5 Ovládací mechanismus
4.6 Nesprávné ovládání ČSN EN 12194
4.8 Odolnost blokovacích mechanismů
4.9 Mechanická trvanlivost ČSN EN 14201
4.10 Ovládání za mrazivých podmínek
4.11 Odolnost proti nárazu ČSN EN 13330
4.13 Bezpečnost při užívání ČSN EN 12045
4.14 Přídavný tepelný odpor ČSN EN 13125
4.15 Celkový činitel prostupu sluneční energie ČSN EN 13363-1
4.17 Rozměrové tolerance
5. Manipulace a skladování

Lineární motor 0 24VDC, 1800 N

7
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 5.2  Základní požadavky normy ČSN EN 13 561 : 2015 

Vnější clony a markýzy - Funkční a bezpečnostní požadavky

Kapitola Vlastnost Odkaz na normu

4. Charakteristiky výrobku
4.1 Odolnost proti větru ČSN EN 1932
4.2 Odolnost nestažitelných prvků proti zatížení tlakem
4.4 Odolnost proti vodní kapse ČSN EN 1933
4.5 Ovládací síla ČSN EN 13527
4.6 Konstrukce ovládacího mechanismu
4.7 Nesprávné ovládání ČSN EN 12194
4.8 Mechanická trvanlivost ČSN EN 14201
4.9 Ovládání za mrazivých podmínek
4.10 Bezpečnost při užívání ČSN EN 12045
4.11 Přídavný tepelný odpor ČSN EN 13125
4.12 Celkový činitel prostupu sluneční energie ČSN EN 13363-1
4.13 Charakteristiky světelného činitele prostupu EN 14500
4.14 Materiály
4.15 Rozměrové tolerance
5. Manipulace a skladování
6. Informace o používání
7. Posuzování a ověřování stálosti vlastností (PoV)
8. Označování
Příloha A Zkušební metoda protažení tkanin
Příloha B Seznam významných nebezpečí
Příloha C Příklad výpočtu
Příloha ZA Prohlášení o vlastnostech + štítek CE

 5.3  Tolerance pro lamely a ostatní profi ly vycházející z norem ČSN EN 755-9 a ČSN EN 12020-2

Kapitola Vlastnost Odkaz na normu

3. Mezní úchylky profi lů

3.1. Mezní úchylky rozměrů ČSN EN 755-9

3. Mezní úchylky profi lů

3.1 Mezní úchylky profi lů ČSN EN 12020-2
   

 5.4  Posouzení shody a uvedení výrobku na trh

Norma stanovuje požadavek na defi nování - odolnosti proti větru a stanovuje předpis vydání Prohlášení o vlastnostech včetně 
označení výrobku značkou CE.

6.  Další vlastnosti nepožadované normou

6.1.1  Zvlnění v ploše látky/pergoly s látkovou výplní

Během užívání působí na látku různé síly, způsobené zdvojením látky ve švech a podloženích. Pnutí vytvořené tahem napí-
nacího mechanizmu pak může způsobit tzv. efekt rybí kostry. K tomuto stavu může dojít i tehdy, kdy se během vydatného 
deště nashromáždí větší množství vody na látce a dojde tak k jeho prověšení.

6.1.2 Odolnost proti dešti/pergoly s látkovou výplní

Pokud je dodržen min. sklon 14°, může voda odtékat a markýza může být použita jako ochrana proti mírnému dešti.             
Při větší intenzitě deště je markýzu třeba zatáhnout. Mokrou látku je třeba vždy nechat vyschnout.
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6.1.3  Zvlnění okraje

Při rolování látek na hřídel dochází ke stlačení švů a záložek, které se časem natahují. To může způsobit, že při vysunutí 
markýzy jsou okraje potahu mírně zvlněné.

6.1.4  Dovírání lamel / pergoly s lamelovou výplní

Lamely v zavřeném stavu nesmějí propouštět světlo a zároveň svým překrytím zajišťují voděodolnost. Tato voděodolnost 
není 100% a vychází z konstrukce pergoly, kdy okolo pohybových částí lamel může docházek k pronikání vlhkosti nahro-
maděným kondenzátem.
Vzhledem k výrobním tolerancím uvedeným v normách ČSN-EN755-9 a ČSN-EN12020-2 není možné dodržet 100% rovin-
nost lamel při zavřeném stavu. Přípustné tolerance na rovinnost lamel jsou ± 2,5mm do délky lamely 4500 mm a přípustná 
odchylka spáry mezi lamelami je ± 2,0 mm do délky lamel 4500 mm.

6.1.5  Pravoúhlost a kolmost

Všechny konstrukce a  vycházející tvary jsou při sestavení mají povolenou úchylku  ± 0,05 % měřeného rozměru při 20 °C 
Příklad: délka profi lu 6000 mm má přípustné odchylky: -5997 mm nebo +6003 mm.

6.1.6  Povrchové úpravy

Materiály z  extrudovaného hliníku jsou povrchově upravovány lakováním práškovou technologií. Pro tuto technologii 
se používají výhradně barvy typu: fasádní polyester s chemickou předúpravou dle standardu QUALICOTE nebo SBS. Tato 
technologie stanovuje pro posouzení kvality povrchu pohledovou vzdálenost 2000 mm od  nalakované plochy na denním 
světle. Za vadu  na laku se tedy považuje cokoliv, co je viditelné se vzdálenosti 2000 mm.

7.  Energetická úspornost

Tyto prvky většinou nejsou součástí energetické obálky stavby a  jejich primárním účelem není energetická úspora proti vlivům 
slunečního záření. Proto hodnoty gtot neuvádíme.

Údaje v produktových listech jsou údaje průměrné, vypočítané pro standardní budovy simulacemi a zkoumáním, a slouží ke zdůraznění potenciální 
úspory energie stínicí technikou. Tyto hodnoty neplatí pro jednotlivé případy, kdy mnoho parametrů je nutno vidět jako specifi cké k objektům a vedly 
by k rozdílným výsledkům.
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1. Účel produktu

Primárním cílem slunolamů je redukovat průnik přímého slunečního záření do interiéru a zabránit nadměrnému přehřívání. Nebrání 
průniku nepřímého slunečního záření a v místnosti tak zůstává dostatek světla. Optimální úroveň jasu v místnosti je 500 - 1500 luxů, 
ovšem sluneční světlo, které dopadá z vnějšku na budovu má sílu v rozsahu 10 - 100 tisíc luxů, proto je doporučeno sluneční svit 
regulovat.

 1.1  Obecné vlastnosti stínicí techniky

  •  Slouží jako stínicí prvky, které regulují sluneční svit v interiéru,
  •  ochrana před tepelnou radiací,
  •  velmi dobrá odolnost vůči povětrnostním podmínkám (slunce, vítr, déšť, mráz, sníh), 
  •  odolnost vůči korozi, 
  •  architektonický prvek.

 1.2  Specifi cké výhody produktu z pohledu uživatele

  •  Zastínění okenní sestavy rodinných domů a celých budov,
  •  ochrana před přímým slunečním zářením,
  •  ochrana před nadměrným přehříváním,
  •  dotváří zdravé životní prostředí,
  •  možnost napojení na řídicí systémy,
  •  široká nabídka tvarů a šířek lamel.

 1.3  Vyobrazení produktu

Ilustrační foto slunolamu

SLUNOLAMY

PRODUKTOVÝ LIST
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2. Rozdělení produktu

2.1  Podle šířky a tvaru lamel

Lamely slunolamu se používají jako protisluneční clony, zejména pro zastínění prosklených budov, oken a světlíků. V moderní 
architektuře se lamely začínají používat dokonce jako architektonický prvek.

2.2  Podle materiálu

 • Hliníkové,
 • ocelové,
 • speciální (dřevěné, skleněné).

2.3  Podle způsobu provedení

 2.3.1 Slunolamy s pevnými lamelami
Pevné slunolamy jsou specifi cké tím, že jsou fi xovány nastálo. Pozice lamel je pevně dána a nelze s nimi pohybovat. Optimální 
sklon lamel je nastavený vzhledem k dané lokalitě a světové orientaci. Lamely potom mohou být více či méně naklopené.

Tab. 1: tvary lamel

Tvary lamel

Šířka lamel Otevřené Polootevřené Uzavřené

80 mm

100 mm

100 mm

110 mm

120 mm

140 mm

150 mm

150 mm

180 mm

190 - 200 mm

250 mm

300 mm

400 - 415 mm
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 2.3.1.1  Horizontální slunolamy

Horizontální slunolamy se umisťují nad jednotlivá okna nebo v souvislé délce po fasádě. Nosná konstrukce drží celý 
lamelový systém a ten je tvořen horizontálně umístěnými nosnými profi ly, které jsou ve stanovené vzdálenosti. Dle 
této vzdálenosti se používají různé druhy lamel. Sklon lamel u horizontálních slunolamů je různý, převážně závisí        
na typu lamely a požadavcích zákazníka. Při aplikaci horizontálního slunolamu je výhled ven nedotčen.

Obr.2. Horizontální slunolam
     bez krycí lamely - dolní   
Obr.2: horizontální slunolam 

bez krycí lamely - dolní

Obr.5: horizontální slunolam 

s krycí lamelou - dolní

br.1. Horizontální slunolam
bez krycí lamely - dolní    

Obr.4: horizontální slunolam

s krycí lamelou - dolní

Obr.1: horizontální slunolam 

bez krycí lamely - dolní

Obr.3. Horizontální slunolam
  bez krycí lamely - horní 

Obr.6: horizontální slunolam

s krycí lamelou - horní

Obr.3: horizontální slunolam 

bez krycí lamely - horní

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 7: vyložení na lanko
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V případě požadavku na větší vyložení slunolamu je nutné použít závěsná lanka nebo táhla. Je tím umožněno
zvolení větší rozteče nosníků oproti standardnímu řešení. Závěsný systém je tvořen nerezovým lankem, úchyty
a napínákem, což umožňuje přesné nastavení délky lanka.

2.3.1.2  Vertikální slunolamy

Obr. 8: vyložení na táhlo

Obr. 9: vyložení na lanko - lamela 190 mm Obr. 10: horizontální slunolam na ocelové konstrukci

Obr. 11: horizontální slunolam na ocelové konstrukci

Obr. 12: ukázka vertikálního slunolamu
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Vertikální slunolamy lze umístit před okna nebo po celé fasádě a slouží tak jako fasádní systém. Nosná konstrukce 
drží celý lamelový systém, který je tvořen vertikálně umístěnými nosnými profi ly ve stanovené vzdálenosti. Dle 
této vzdálenosti se používají různé druhy lamel. Sklon lamel u vertikálních slunolamů je různý, převážně závisí  
na typu lamely a požadavcích zákazníka.

Pozn.: možnost nastavení sklonu lamel dle zákaznického řešení (určuje zákazník - investor).

Obr. 13: pevný slunolam s držákem

Obr. 14: možné úhly systému nastavení lamel

Obr. 15: vertikální slunolam s velkými lamelami

Obr. 16: pevný slunolam                                               

Obr. 17: pevný slunolam - řešení s koncovkou
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2.3.1.3  Speciální slunolamy

Speciální slunolamy se používají pro nestandardní řešení aplikací. Lze se tak lépe přizpůsobit zadaným požadav-
kům a tím přesněji doladit jednotlivé prvky do celku.

 2.3.2  Slunolamy s pohyblivými lamelami
Pohyblivé slunolamy jsou složeny ze samostatných souběžných profi lů. Prostřednictvím elektromotoru se lamely naklápějí 
podle potřeby tak, aby bylo dosaženo nejlepšího účinku.

2.3.2.1  Horizontální slunolamy

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr. 19: speciální slunolam - vyklápěcí systém

Obr. 18: speciální slunolam – posuvný systém

Obr. 20: pohyblivý slunolam 
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2.3.2.2  Vertikální slunolamy

b) otevřená poloha

a) zavřená poloha

Obr. 21: sestava horizontálního slunolamu

                                    

Obr. 22: pohyblivý vertikální slunolam
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3  Technický popis produktu

 3.1  Schéma

 3.2  Materiálové složení

Komponent
Materiál

Hliník Ocel Dřevo Sklo Plast

Lamela Ano Ano Ano Ano Ano
Nosník Ano Ano Ano Ne Ne

Držák lamely Ano Ano Ne Ne Ano
Konzole Ano Ano Ne Ne Ne

Koncovka Ano Ano Ano Ne Ano
Tab. 2: materiálové složení komponentů

Pozn.: materiálové složení slunolamů se může lišit dle jednotlivých výrobců. 

 Schéma 1: pohyblivý slunolam Schéma 2: horizontální slunolam

Schéma 3: pevný slunolam

Legenda:

1  Lamela
2  Nosník
3  Motor
4  Táhlo

Legenda:

1  Nosník
2  Koncovka
3  Lamela
4  Šroubový spoj

Legenda:

1  Koncovka
2  Nosník
3  Držák lamely
4  Stínicí lamela
5  Konzole
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 3.3  Pohony a ovládání

Pohony a ovládání jsou samozřejmě používány pouze u slunolamů s pohyblivými lamelami, nikoliv u pevných slunolamů. Motorický
pohon slunolamů umožňuje plné využití výrobku z pohledu uživatele. Výhoda motorického ovládání spočívá ve snížení rizika po-
škození produktu nevhodnou manipulací.

Ovládání produktu:
• ovladačem - podomítkovým, nástěnným a dálkovým - tento typ ovládání je určen pro základní ovládání produktu,
• elektronickými řídicími jednotkami - tento typ ovládání zvyšuje uživatelský komfort a maximální využití produktu,
• automatikou - sluneční, větrná, tepelná a dešťová automatika.

4  Výkresová dokumentace
 

 4.1  Ukázka horizontálního slunolamu      4.2  Ukázka vertikálního

            slunolamu

Schéma 4: příklad elektrického lineárního pohonu

Obr. 23: horizontální slunolam

Obr. 24: vertikální slunolam
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5.  Vlastnosti řešené normou
 

 5.1  Základní požadavky normy

Základní požadavky produktu určuje norma ČSN EN 13659:2015 Okenice a vnější žaluzie - Funkční a bezpečnostní požadavky, dále 
pak norma 12216:2015 Obecné vlastnosti slunečních clon.
Vzhledem ke konstrukční povaze slunolamů je nutné se při návrhu konstrukce slunolamu řídit také souborem norem Eurokódu, 
vztahujících se obecně k návrhu konstrukcí.

Norma Název Popis

ČSN EN 12216 Okenice, vnější a vnitřní clony 
– Terminologie, slovník odborných výrazů 
a definice

Norma popisuje obecné názvosloví pro všechny typy clon, 
markýz a okenic bez ohledu na jejich účel, konstrukci 
a materiál součástí s výjimkou vrat.

ČSN EN 13561+A1 Vnější clony – Funkční a bezpečnostní 
požadavky

Soubor požadavků na vnější sluneční clony, které musí 
splnit, jsou-li osazeny do stavby. Pro slunolamy lze 
použít kapitoly týkající se trvanlivosti, vzhledu, 
manipulace a skladování apod.

Tab. 3: normy a jejich popis

 5.2  Posouzení shody a uvedení výrobku na trh

Norma stanovuje požadavek na defi nování:
• odolnosti proti zatížení větrem,
• celkového činitele prostupu sluneční energie
a stanovuje předpis vydání Prohlášení o vlastnostech včetně označení výrobku značkou CE.

6.  Další vlastnosti nepožadované normou

Zde uvádíme tolerance, které se vztahují výhradně ke slunolamům, a které nejsou uvedeny v normách týkající se stavebních konstrukcí.

 6.1  Dovírání lamel naklápěcího slunolamu

Pro správnou funkci naklápěcího slunolamu je nutné v zavřené poloze dodržovat minimální vůli t mezi jednotlivými lamelami. Slunolam 
je primárně určen k odstínění přímého slunečního svitu a celkové zatemnění není jeho účelem. Doporučená minimální hodnota vůle:

t > 10 mm

                        Obr. 25: dovírání lamel naklápěcího slunolamu

V případě, že je požadováno celkové zatemnění, je nutné zvolit systém pro to určený, případně vhodně upravit systém stávající.

 6.2  Tolerance úhlu natočení lamel naklápěcího slunolamu

Z  důvodu vůlí v  uložení jednotlivých pohyblivých komponent, nutných ke  správné a  bezproblémové funkci, vzniká v  závislosti 
na délce pole slunolamu odchylka v naklopení jednotlivých lamel. Rozdíl natočení první a poslední lamely v poli by neměl být vyšší 
než hodnota tolerance τ.

Δα = |α1 – α2| ≤ τ
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Obr. 26: tolerance úhlu natočení lamel naklápěcího slunolamu

 6.3  Dilatační mezery

Vlivem změn teplot okolního prostředí dochází k teplotní roztažnosti materiálu stínicích lamel o vzdálenost ΔL. Tato roztažnost je 
přímo úměrná velikosti teplotní změny Δt, délce lamely L0 a koefi cientu teplotní roztažnosti α. 

ΔL = α.L0.Δt

Ve spojích jednotlivých lamel je proto nutné nechávat dilatační mezery, které umožňují volné délkové změny bez rizika trvalého 
poškození nebo deformace prvků slunolamu. Optimální velikost dilatační mezery je min. 5 mm. 

Materiál Hliník Ocel

Koefi cient teplotní roztažnosti 
α [10-5.m.K-1.m-1] 2,3 1,2

Tab. 4: dilatační mezery

Obr. 27: dilatační mezery

6.4  Akustické projevy

Vzhledem k již zmíněné teplotní roztažnosti profi lů slunolamu může docházet při velkých teplotních spádech k akustickým proje-
vům jednotlivých lamel a jejich uložení. Tento jev je běžný a nikterak závadný, jedná se o běžnou reakci, obzvláště kovových mate-
riálů, na velké teplotní změny. 
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7  Energetická úspornost

 7.1  Metody přenosu tepelné energie

Vedením (kondukcí) – přenos tepla vedením probíhá ve spojitém prostředí (pevném, kapalném i plynném) vzájemným přenosem 
kinetické energie neuspořádaného pohybu jednotlivých molekul.

Prouděním (konvekcí) – probíhá pouze v  tekutinách (kapalinách a  plynech). Obzvláště v  plynech je přenos tepla dominantní            
nad přenosem vedení. 

Zářením (radiací) – přenos tepla zářením nevyžaduje látkové prostředí a je realizován přenosem energie elektromagnetickým zá-
řením.

 7.2  Základní pojmy

Pro zhodnocení energetické úspornosti slunolamu je nezbytné pochopení základních pojmů z oblasti insolace budov. Veškerý vněj-
ší energetický příjem budovy je ovlivněn slunečním zářením, přičemž závisí na daných geografi ckých a časových podmínkách.

Sluneční deklinace δ popisuje zeměpisnou šířku, na které v daný den v poledne dopadají sluneční paprsky kolmo k povrchu. Je 
popsána vztahem:
δ = -23,5 . cos(30M),
 
kde M je číslo měsíce (1 až 12).

Výška slunce nad obzorem h je úhel sevřený od horizontální roviny směrem ke Slunci. Pro 50° s.s. je popsána:
sinh = 0,766sinδ - 0,643cosδ . cos(15τ)

kde τ [h] je sluneční čas.

Sluneční azimut a je úhel průmětu pozorovatele Slunce do horizontální roviny vůči severu.

              sin(15) . cos δsina =
             cosh

Úhel mezi normálou osluněného povrchu a směrem paprsků θ pro svislou stěnu
cosθ = cosh . cos(a - γ),

kde γ [°] je úhel normály stěny od severu (S = 0°, V = 90°, J = 180°, Z = 270°).

Graf 1: poloha slunce na obloze
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 7.3  Tepelná bilance

Intenzitu sluneční radiace, nebo též sluneční ozáření, určuje poloha Slunce vůči místu na Zemi a můžeme ji rozdělit na dva druhy:
 •  přímou – způsobenou přímým slunečním zářením,
 •  nepřímou – způsobenou rozptylem světla po odrazu od molekul plynů, prachu, páry a ploch.

Základním účelem slunolamu je odstínění přímé složky intenzity slunečního záření. Následně bude uvedena tepelná bilance pro okno 
ostíněné horizontálním slunolamem. Vertikální slunolamy se typově blíží žaluziím s pevnými lamelami, které zde řešeny nejsou. 

Intenzita přímé sluneční radiace IDS dopadající na orientovanou plochu je závislá na nadmořské výšce, znečištění atmosféry a ori-
entaci dané plochy.
IDS = I0 . e-0,097.z.(sinh)-0,8 . cosθ,

kde  I0 [Wm-2]  je sluneční konstanta, I0 = 1360 Wm-2,
 z [-]   je součinitel znečištění atmosféry,
 h [°]   je výška slunce nad obzorem,
 θ [°]   je úhel mezi normálou povrchu a směrem slunečních paprsků.

Součinitel znečištění atmosféry nabývá v měsících březen až říjen doporučovaných hodnot 3 až 5.

Intenzita nepřímé sluneční radiace Id je dána difuzí přímého záření a vzrůstá se vzrůstajícím součinitelem znečištění z.

Id =   I0 - ID - (1080 - 1,4 . ID) . sin2  


    .  
sinh ,

                                                             2
          3

kde α [°] úhel stěny s horizontální rovinou.

Tepelné zisky

Z hlediska příjmu tepelné energie skrze prosklený otvor lze mluvit o dvou typech přenosu energie, tj. konvekci a radiaci, jelikož 
jak bylo zmíněno na začátku, ve spojitém prostředí je kondukce převyšována konvekcí. Prostup tepelné energie oknem pomocí 

konvekce je dán vztahem:
Qok = UO . SO . (te - ti),

kde  UO [Wm-2K-1]  je součinitel prostupu tepla oknem,
 SO [m2]   plocha okna včetně rámu,
 te-ti [K]  rozdíl teplot mezi venkovním a vnitřním prostředím.

Prostup tepelné energie oknem radiací je dán vztahem:
Qor = (Sos . Io . co + (So - Sos) . Iod) . so ,

kde  Sos [m2]   je osluněný povrch okna,
 I0 [Wm-2]   celková intenzita sluneční radiace procházející jednoduchým zasklením,
 Iod [Wm-2]  intenzita nepřímé sluneční radiace procházející jednoduchým zasklením,
 s [-]   stínicí součinitel,
 c0 [-]   korekce na čistotu atmosféry, pohybující se mezi hodnotami 1,15 (venkovská oblast) 
   až 0,85 (průmyslová oblast).

Celkový příjem energie:

Q = Qok + Qor
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 7.4  Modelový případ

  Období – 21. červen

 Výška okna H = 1,5 m

 Šířka okna L = 1,8 m

 Vyložení slunolamu W = 0,9 m

 Součinitel prostupu tepla oknem Uo = 1,8 Wm-2K-1

Obr. 28: modelový příklad s popisem

Na modelovém případu okna, umístěného na svislé fasádě, lze ukázat energetickou úsporu slunolamu. Při porovnání hodnot pro-
stupu tepelné energie přes prosklenou plochu je zřejmé, že na energetickou úsporu má kromě velikosti slunolamu vliv hlavně jeho 
poloha vůči světovým stranám. Pro běžný návrh slunolamu, který počítá s odstíněním přímé složky slunečního záření při nejvyšší 
poloze Slunce na obloze, tj. 21. června ve 12:00 hod., jsou nejvyšší úspory, potažmo největší snížení příjmu sluneční energie tehdy, 
pokud je okno orientováno na jih. Je-li více natočeno k východu, respektive k západu, účinnost horizontálního slunolamu umístěné-
ho nad oknem klesá, což je dáno pohybem Slunce po obloze. Zatímco na jižní fasádu Slunce dopadá z nejvyššího bodu, při osvitu 
východní, respektive západní fasády se výška Slunce nad horizontem zmenšuje a dochází k podsvícení slunolamu.

Orientace fasády γ [°] 90 (V) 135 (JV) 180 (J) 225 (JZ) 270 (Z)
Účinnost slunolamu [%] 25,9 36,8 40,6 36,8 25,9

Tab. 5: energetická účinnost slunolamu v závislosti na poloze vůči světovým stranám (pro 21. červen)

Pozn.: účinnost slunolamu je dána poměrem rozdílu tepelného příjmu bez slunolamu a se slunolamem vůči tepelnému příjmu                 
bez slunolamu. To znamená, že uvádí, o kolik se sníží energetický příjem oknem při použití slunolamu. Rozdíl energie je v grafech vyzna-
čen šedou barvou. Výpočet tepelné zátěže je v souladu s normou ČSN 73 0548:1985 Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů.

 
 7.5  Závěr

Účinnost slunolamu je primárně závislá na jeho geometrii, tj. kolik plochy okna dokáže zastínit, a dále na orientaci okna, nad kterým 
je slunolam umístěn. Slunolam je obecně nejúčinnější, je-li umístěn nad okny jižní fasády.
Zásadní výhoda horizontálního slunolamu ale spočívá kromě nezanedbatelného snížení příjmu tepelné energie v tom, že odstiňuje 
pouze přímé sluneční záření. Tím zlepšuje světelný komfort uvnitř místnosti, kdy nedochází k oslnění, ale zároveň se nesnižuje volný 
výhled do exteriéru.

Údaje v produktových listech jsou údaje průměrné, vypočítané pro standardní budovy simulacemi a zkoumáním, a slouží ke zdůraznění potenciální 
úspory energie stínicí technikou. Tyto hodnoty neplatí pro jednotlivé případy, kdy mnoho parametrů je nutno vidět jako specifi cké k objektům a vedly 
by k rozdílným výsledkům.

 
Graf 2: prostup tepelné energie skrze okno s dvojitým zasklením odstíněné (červená) a neodstíněné (modrá) slunolamem v závislosti na denní hodině (21. červen)
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1.  Účel produktu

Sítě proti hmyzu (venkovní clona) představují základní prvek pro zabránění pronikání hmyzu přes otevřené otvory staveb. Hlavní součástí sítí 
je síťovina umístěná do rámu nebo vodicích lišt. Primární použití je vhodné pro rodinné domy a administrativní budovy. Sítě se liší zejména 
způsobem provedení.

 1.1  Obecné vlastnosti:

  • ochrana interiéru před hmyzem.

 1.2  Specifi cké výhody z pohledu uživatele:

  • výběr materiálu síťoviny,
  • provedení rámu sítě v různých barvách RAL, imitacích dřeva,
  • možnost atypického provedení,
  • vysoká životnost,
  • bezúdržbový produkt,
  • možnost montáže bez zásahu do rámu okna,
  • možnost kombinace s exteriérovou stínicí technikou.

 1.3  Vyobrazení produktu

Ilustrační foto sítě proti hmyzu

SÍTĚ PROTI HMYZU

PRODUKTOVÝ LIST
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SÍTĚ PROTI HMYZU

2.  Rozdělení produktu

Sítě proti hmyzu se vyrábějí jak pro okenní tak dveřní otvory a lze je členit dle několika základních parametrů.

 2.1  Rozdělení podle způsobu provedení:

  • pevná síť,
  • rolovací síť,
  • posuvná síť,
  • stahovatelná plisé síť,
  • síť integrovaná v exteriérové stínicí technice.

 2.2  Rozdělení podle druhu materiálu síťoviny:

  • klasická, 
  • pro alergiky. 

3.  Technický popis produktu

 3.1 Schéma produktu

  3.1.1  Schéma pevné sítě

detail A

detail C

detail B
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SÍTĚ PROTI HMYZU

  3.1.2  Schéma rolovací sítě

  3.1.3  Schéma posuvné sítě

detail B

detail A

detail B

detail A
9
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SÍTĚ PROTI HMYZU

  3.1.4   Schéma 
   stahovatelné 
   plisé sítě

  3.1.5  Schéma 
   dveřní sítě

stahovatelná plisé 
síť horizontální

stahovatelná plisé 
síť vertikální

detail A

detail A

A

A

detail A

detail B

detail C
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SÍTĚ PROTI HMYZU

  3.1.6  Schéma sítě integrované v exteriérové stínicí technice

 3.2 Materiálové složení

Komponent Pevná síť Rolovací síť Posuvná síť
Stahovatelná

plisé síť
Dveřní síť Integrovaná síť

profi l hliník - hliník - hliník -
výztuha hliník - hliník - hliník -
spojení profi lu plast - plast - plast -

síťovina sklovlákno 
potažené PVC

sklovlákno 
potažené PVC

sklovlákno 
potažené PVC

sklovlákno 
potažené PVC

sklovlákno 
potažené PVC

sklovlákno 
potažené PVC

box s tyčí - plast / hliník / 
ocel - - - plast / hliník / 

ocel
koncová lišta - plast / hliník - plast / hliník - plast / hliník
guma zajišťovací guma / plast - guma / plast guma / plast -

držák profi lu plast / hliník / 
ocel - plast / hliník / 

ocel - -

madlo plast / hliník plast / hliník plast / hliník plast / hliník plast / hliník plast / hliník
kartáček textilie textilie textilie textilie textilie textilie
pant - - - plast / hliník -

magnet - - - plast / hliník / 
ocel -

vodicí lišta - plast / hliník plast / hliník plast / hliník - plast / hliník
nosné a spojovací 
díly, krytky ocel / hliník / plast

ovládání - šňůrka / madlo / 
motor madlo madlo madlo šňůrka / madlo / 

motor
Pozn.: materiálové složení se může lišit dle jednotlivých výrobců

detail C

detail A

detail B
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SÍTĚ PROTI HMYZU

4.  Výkresová dokumentace

 4.1 Řez sítí integrovanou v exteriérové stínicí technice

 4.2 Řezy vybraných profi lů sítí
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SÍTĚ PROTI HMYZU

5.  Vlastnosti řešené normou

Základní požadavky produktu určuje ČSN EN 13561 „Vnější clony - funkční a bezpečnostní požadavky“, další požadavky - viz tab. 2 níže.

 5.1  Základní požadavky normy

kapitola vlastnost odkaz na zkušební normu

4 Odolnost proti větru ČSN EN 1932
4.1 Odolnost proti zatížení větrem
4.2 Odolnost proti zatížení tlakem
4.3 Odolnost proti zatížení sněhem
4.4 Odolnost proti vodní kapse
4.5 Ovládací síla
4.6 Ovládací mechanizmus
4.7 Odolnost v případě nespr. ovládání
4.8 Mechanická trvanlivost
4.9 Ovládání za mrazivých podmínek

4.10 Bezpečnost při užívání
4.11 Přídavný tepelný odpor
4.12 Celkový činitel prostupu sl. energie
4.13 Charakteristiky svět. činitele prostupu
4.14 Materiály
4.15 Rozměrové tolerance
4.16 Odolnost proti průstřelu

5 Manipulace a skladování
6 Informace pro používání
7 Posuzování a ověř. stálosti vlastností
8 Označování
9 Ovládací síla ČSN EN 13527

10 Konstrukce ovládacího mechanismu
11 Nesprávné ovládání ČSN EN 12194
12 Mechanická trvanlivost ČSN EN 14201
13 Ovládání za mrazivých podmínek
14 Bezpečnost při užívání ČSN EN ISO 12100
15 Hygiena, zdraví a životní prostředí

16

Trvanlivost

- tkanina

- odolnost proti korozi

ČSN EN 20105-A02

ČSN EN ISO 1421

ČSN EN 1670
17 Vzhledové vlastnosti
18 Manipulace a skladování

19 Informace pro používání
ČSN EN ISO 12100

ČSN EN 61310-1
20 Hodnocení shody ČSN EN 1932

Příloha B Seznam významných nebezpečí
Příloha ZA Ustanovení, která se týkají směrnic EU o stavebních výrobcích

Příloha A Látky Zkušební metoda protažení
Příloha C Příklad výpočtu pro zatížení větrem

Tabulka č. 2
9
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 5.2   Posouzení shody a uvedení na trh

 Norma stanovuje postup pro vydání Prohlášení o vlastnostech včetně označení výrobku štítkem CE a doložení mandátových vlastností:
  • odolnost proti větru,
  • celkový činitel prostupu sluneční energie.
 Dodržení stanovených požadavků normy deklaruje technická dokumentace výrobce.

6. Další vlastnosti (neuvedené v normě)

Rozměry, provedení a vlastnosti produktů deklaruje výrobce v obchodní dokumentaci (Technický popis, Návod na vyměření a montáž, Návod 
na obsluhu a údržbu).

 6.1  Rozměrové tolerance
 

 Tolerance se vztahují na požadovanou šířku a výšku venkovní clony podle výrobních rozměrů. Konečné rozměry produktu, v souladu 
s rozměry požadovanými zákazníkem, musí splňovat tolerance níže uvedené, měřené při teplotě 23 °C ± 5 °C.

šířka L (m), výška H (m) tolerance (mm)

≤ 2 ± 1
> 2 ± 1,5

7.  Energetická úspornost

Sítě proti hmyzu nejsou v principu stínicím prvkem. Zde jsou uvedeny proto, že v některých případech bývají do stínicích prvků integrovány a také 
proto, že jejich výroba a montáž do stavby probíhají velmi podobně. Vliv sítí proti hmyzu na energetickou úspornost budovy je sice principielně ob-
dobný jako u popsaných stínicích prvků, ale vzhledem k charakteru sítí je minimální a nebyl dosud empiricky prokazován, proto ho zde neuvádíme.

SÍTĚ PROTI HMYZU
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1.  Účel pohonů

Pohony jsou hlavním stavebním prvkem elektrického ovládání systémů  stínicí techniky. Umožňují komfortní ovládání stínicích prvků,                 
bez námahy pro koncového uživatele. Pohon navíc zvyšuje životnost stínicí techniky.

 1.1  Obecné vlastnosti pohonů pro stínicí techniku:

  • zajišťují pohodlný provoz stínicí techniky a zvyšují uživatelský komfort,
  • umožňují využít v plné míře všech vlastností výrobků stínicí techniky,
  • odstraňují fyzickou námahu spojenou s ruční manipulací,
  • elektrické pohony zefektivňují celkový účinek stínicí techniky,
  • spolu s řídicími systémy umožňují jednotlivé, skupinové, dálkové a centrální ovládání,

• díky časovým spínačům, světelným, větrným či tepelným čidlům mohou pohony pro stínicí techniku fungovat zcela au-
tomaticky a kdykoli je potřeba (v noci, za nepříznivých povětrnostních podmínek, či naopak při nadměrném slunečním 
záření),

  • snižují riziko poškození výrobku nevhodnou nebo nešetrnou manipulací,
  • možnosti napájení: 12 V, 24 V, 230 V nebo solárním panelem,
  • zvyšují životnost stínicí techniky.

 1.2  Specifické výhody pohonů z pohledu uživatele:

  • zvýšení uživatelského komfortu,
  • časová úspora při manipulaci se stínicí technikou,
  • plynulá, případně automatická regulace intenzity denního světla,
  • díky napojení na řídicí systémy zvýšení pozitivního vlivu na energetickou náročnost budovy,
  • vysoká životnost,
  • bezúdržbový výrobek,
  • tichý chod,
  • zvyšují  bezpečnostních  vlastnosti (např. u předokenních rolet),
  • zvýšení bezpečnosti uživatelů při ovládání stínicích prvků,
  • možnost začlenění stínění do chytré domácnosti,
  • termoregulace stavby v jakékoli roční době,
  • přispívají k úsporám za energie (vytápění/chlazení).

 1.3  Vyobrazení produktu

POHONY PRO STÍNICÍ TECHNIKU

PRODUKTOVÝ LIST

Obrázek 1: příklad záclonového/závěsového 

pohonu

Obrázek 2: příklad žaluziového pohonu Obrázek 3: příklad trubkového pohonu

10



Datum: září 2017

Číslo vydání: II. 
Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí (SVST) 

Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4

strana 90

POHONY PRO STÍNICÍ TECHNIKU

2.  Rozdělení pohonů 

Pohony pro stínicí techniku lze rozdělit podle: typu provedení, vnitřní řídicí elektroniky a koncových spínačů, účelu použití, způsobu ovládání 
a podle funkční výbavy.

 2.1.  Rozdělení pohonů dle typu provedení:

  • trubkové pohony,
  • žaluziové pohony,
  • lineární pohony.

 2.2.  Rozdělení pohonů podle typu vnitřní řídicí elektroniky a koncových spínačů:

  • s mechanickými koncovými spínači,
  • s elektronickými koncovými spínači,
  • s elektronickými koncovými spínači a vestavěným radiovým přijímačem,
  • s elektronickými koncovými spínači pro sběrnicové řízení (KNX).

 2.3.  Rozdělení pohonů podle účelu použití

  2.3.1 Pohony pro vnitřní stínění
  2.3.2  Pohony pro venkovní stínění

 2.4.  Rozdělení pohonů podle způsobu ovládání

  2.4.1.  Pomocí vodičů:
   • lokálně žaluziovým spínačem,
   • analogovým řídicím systémem (230V),
   • sběrnicovým systémem s nízkonapěťovým centrálním rozvodem,
   • sběrnicovým systémem RS485, SMI apod.,
   • řídicím systémem tzv. „Chytrého domu“ (KNX, LonTalk apod.).

  2.4.2.  Pomocí radiového signálu:
   • lokálně jednoduchým radiovým ovladačem,
   • radiovým řídicím systémem s jednosměrnou komunikací,
   • radiovým řídicím systémem s obousměrnou  komunikací.

 2.5.  Rozdělení pohonů podle funkční výbavy:

  • s rozpoznáním překážky a reverzací (s výjimkou oblastí před koncovými polohami),
  • s ochranou proti přimrznutí,
  • s funkcí analýzy a přizpůsobení krouticího momentu,
  • s napínacím a povolovacím impulzem (markýzové pohony),
  • s funkcí dodatečné síly pro dovření kazety (některé markýzové pohony),
  • s možností (přesné) mezipolohy,
  • s ochrannou sítí proti hmyzu.

3.  Výběr pohonů

 3.1.  Při výběru pohonu pro rolety je nutné vzít v úvahu:
  • výšku rolety,
  • šířku rolety (délka pohonu),
  • tloušťku a hmotnost lamel na m2 a hmotnost koncové lišty,
  • průměr hřídele,
  • pro určení krouticího momentu používat výpočtový program od výrobce pohonů,
  • případně velikost roletového boxu.
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POHONY PRO STÍNICÍ TECHNIKU

 3.2.  Při výběru pohonu pro markýzy je nutné vzít v úvahu:

  • typ markýzy - standardní, kazetová...,
  • šířku markýzy,
  • typ ramen,
  • počet ramen,
  • průměr hřídele,
  • délku výsuvu.

 3.3.  Při výběru pohonu pro žaluzie je nutné vzít v úvahu:

  • rozměry žaluzie,
  • typ a rozměr montážního profi lu,
  • typ hnací hřídele,
  • hmotnost lamel na m2 a hmotnost koncové lišty,
  • průměr navíječe pásky.

4.  Správné používání pohonů

 4.1.  Správné používání pohonů

• Pohony pro stínicí techniku nejsou určeny pro časté používání (průmyslové použití, společné garáže apod.).
• Maximální nepřetržitá doba chodu trubkového pohonu pro rolety a rolovací vrata je 4 minuty (u pohonů pro venkovní ža-

luzie 6 minut), překročením této doby může dojít k přehřátí pohonu a k aktivaci vestavěné bezpečnostní tepelné pojistky.
• Pokud není dodržena dostatečná doba klidu mezi dvěma pohyby pohonu, pohon se nestačí ochlazovat, jeho teplota se 

zvyšuje a posléze může opět dojít k aktivaci vestavěné bezpečnostní tepelné pojistky.
• Správné používání: doba klidu = min. 1,5x doba chodu.
• Pokud jsou pohony použity pro rolovací mříže a rolety s velkou hmotností, není povoleno opakovaně a dlouhodobě 

zatěžovat brzdu pohonu hmotností pancíře. Dochází tím k nadměrné zátěži brzdy pohonu a ke zkrácení její životnosti.

 4.2.  Správná montáž pohonů

  • Pohony musí jít do hřídele volně vsunout, nikdy nenarážet násilím.
  • Nikdy nevrtat do hřídele v oblasti pohonu.
  • K připevnění rolety nepoužívat dlouhé šrouby (nebezpečí zavrtání do pohonu).
  • U hřídelí malých průměrů dbát na dostatečnou rezervu pro vnitřní drážku.
  • Hřídel musí mít dostatečnou tuhost.
  • Protiložisko musí být v ose pohonu.

5.  Správné zapojení pohonů

 5.1.  Obecné zásady

• Pohony by měly mít samostatný proudový okruh elektrické-
ho rozvodu s vlastním jističem.

• Pro ovládání pohonů používat pouze k tomuto účelu určené 
ovladače se vzájemnou blokací směrů.

• Kabely procházející kovovou příčkou musejí být chráněny 
a izolovány pomocí kabelové průchodky nebo chráničky.

• Upevněte kabely tak, abyste předešli jakémukoli kontaktu 
s pohyblivými částmi.

• Dbejte, aby kabel pohonu zůstal přístupný: musí být umož-
něno jej snadno vyměnit.

• Doporučujeme na  přívodních napájecích kabelech před 
pohony vytvořit odkapové smyčky, abyste zabránili zatečení 
vody do pohonu (viz obrázek).

Obrázek 5: vytvoření odkapové smyčky 

proti zatečení vody do pohonu

Obrázek 4: správná montáž pohonů
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 5.2.  Ovládání více pohonů jedním ovladačem

  5.2.1.  Elektromechanické pohony s mechanickými koncovými spínači:
   • přímé zapojení více elektromechanických pohonů na jeden ovladač nebo řídicí jednotku je ZAKÁZÁNO,
   • pro oddělení pohonů je nutno použít skupinové řízení (oddělovací relé). 

  5.2.2.  Elektronické pohony ovládané po kabelu:
• obecně je přímé zapojení více elektronických pohonů na jeden ovladač nebo řídicí jednotku POVOLENO, vždy 

je však nutné řídit se pokyny výrobce.

  5.2.3.  Pohony ovládané radiově:
• v tomto případě je nutné vzít v úvahu stavební materiály použité v budově a vzdálenosti jednotlivých pohonů 

od ovladače, kterým mají být ovládány tak, aby byl zajištěn dosah radiového signálu ke všem pohonům.

 5.3.  Ovládání jednoho pohonu z více míst

  5.3.1.  Standardní pohony s mechanickými koncovými spínači:
• přímé paralelní zapojení dvou či více ovladačů k jednomu pohonu je ZAKÁZÁNO,
• mohlo by totiž dojít k zadání protichůdných povelů na různých ovladačích a pohon by byl napájen pro oba 

směry otáčení současně, což je zakázáno, neboť  hrozí zničení pohonu,
• pro oddělení ovladačů je nutno použít skupinové řízení (oddělovací relé) nebo řídicí jednotku.

  5.3.2.  Elektronické pohony ovládané po kabelu:
• obecně je přímé zapojení více ovladačů na jeden elektronický pohon POVOLENO, vždy je však nutné řídit se 

pokyny výrobce.

  5.3.3.  Pohony ovládané radiově:
• dáno naučením ovladačů, jediné omezení - kapacita paměti pohonu,
• v tomto případě je nutné vzít v úvahu stavební materiály použité v budově a vzdálenosti jednotlivých ovladačů 

od pohonů, které mají být ovládány tak, aby byl zajištěn dosah radiového signálu ke všem pohonům.

6.  Technický popis pohonů

 6.1.  Konstrukční uspořádání trubkových pohonů pro stínicí techniku

  6.1.1.  Pohony s mechanickými koncovými spínači

  6.1.2.  Pohony s elektronickými koncovými spínači

Díky elektronické jednotce již umožňuje komfortní funkce jako např. elektronické rozpoznání překážek, časové 
počítání aktuální pozice atd. Umožňují paralelní zapojení.

Mechanická jednotka LSU 

(Limit Switch Unit)

Elektronická jednotka LSU 

(Limit Switch Unit)

Elektromotor

Elektromotor

Převodovka

Převodovka
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   6.1.2.1.  Pohony s elektronickými koncovými spínači a vlastní IP adresou pro sběrnicové řízení (KNX)

Díky elektronické jednotce umožňuje komfortní funkce jako např. elektronické rozpoznání překážek. 
Oproti standardním elektronickým pohonům má vlastní IP adresu, možnost  parelelně řídit a indivi-
duálně obsluhovat až 16 pohonů jedním aktorem. Pohon posílá do řídicího systému (KNX) zpětnou 
informaci o poloze, stavu a případné poruše. 

   6.1.2.2.  Pohony s elektronickými koncovými spínači a vlastní adresou pro sběrnicové řízení na RS485 

Díky elektronické jednotce umožňuje komfortní funkce jako např. elektronické rozpoznání překážek, 
změnu směru otáčení nebo rychlosti. Oproti standardním elektronickým pohonům má vlastní adresu 
a již integrované funkce aktoru. Pohon se tak připojuje pouze k trvalému napájení a přímo na sběrnici 
bez potřeby dodatečného aktoru. Pohon v případě požadavku posílá do řídicího systému RS485 zpět-
nou informaci o poloze, stavu a případné poruše. 

  6.1.3.  Pohony s elektronickými koncovými spínači a vestavěným radiovým přijímačem

   6.1.3.1.  Pohony elektronicky řízené s radiovým přijímačem

Díky elektronické jednotce již umožňuje komfortní funkce jako např. elektronické rozpoznání překážek, 
mezipolohu, časové počítání aktuální pozice, jednoduchá časová automatika atd. 

   6.1.3.2.  Pohony elektronicky řízené (softwarem)

Zpravidla s neoddělitelnou elektronikou pohonu od motoru. Též umožňuje všechny komfortní funkce 
jako např. elektronické rozpoznání překážek, mezipolohu, přesnou aktuální pozici, odezvu atd. Součástí 
elektroniky pohonu může být i přijímač dálkového ovládání.

Elektronická jednotka LSU 

(Limit Switch Unit) Elektromotor Převodovka

Elektronická jednotka LSU 

(Limit Switch Unit) Elektromotor Převodovka

Elektronická jednotka LSU 

(Limit Switch Unit) + inte-

grovaný radiový přijímač

Softwarově řízený elektromotor + elektronická 

jednotka LSU (Limit Switch Unit)

Elektromotor Převodovka

Převodovka
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 6.2.  Konstrukční uspořádání ostatních typů pohonů pro stínicí techniku

Konstrukční řešení ostatních typů pohonů (žaluziové, lineární,...) využívá stejných konstrukčních dílů jako u trubkových pohonů, 
pouze jejich uspořádání, velikost a kryt je přizpůsoben koncovým výrobkům, do kterých mají být pohony zabudovány.

 6.3.  Používané typy elektromotorů

  6.3.1.  Stejnosměrný elektromotor s komutátorem a permanentním magnetem

Běžně používaný u všech typů pohonů s napájením stejnosměrným proudem. Otáčky elektromotoru jsou závislé 
na velikosti napájecího napětí a zátěži. Pokud není použita elektronická stabilizace otáček, může se rychlost otá-
čení jednotlivých pohonů vzájemně lišit.

 

  6.3.2.  Stejnosměrný bezuhlíkový elektromotor

Poměrně nový typ motoru, jehož nedílnou součástí je i řídicí elektronika. Umožňuje přesnou kontrolu nad para-
metry elektromotoru (rychlost otáčení, krouticí moment).

  6.3.3.  Jednofázový asynchronní elektromotor 

Běžně používaný typ elektromotoru v pohonech s napájecím napětím 230 V/50 Hz. Otáčky elektromotoru jsou 
stabilní, neboť jsou určeny kmitočtem elektrorozvodné sítě.

rotor cívky

komutátor

hřídel uhlíky (kartáčky)

magnety 

statoru

permanentní 

magnet rotoru

snímač otáčení

elektronicky řízené 

pole cívky

rotor s kotvou 

nakrátko

vinutí rotoru
cívky statoru 

s rotačním 

magnetickým 

polem
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 6.4.  Brzda pohonu

Brzda pohonu slouží k zastavení pohybu koncového výrobku v libovolné poloze mezi oběma koncovými polohami a jeho zajištění 
v požadované poloze (např. uživatelská mezipoloha). Je však nutné respektovat doporučení uvedené v poslední odrážce bodu 4.1. 

  6.4.1.  Příklady možného konstrukčního řešení brzdy pohonu

  

7.  Vlastnosti pohonů pro stínicí techniku řešené normou

Vlastnosti pohonů, řešené normou, vycházejí ze směrnic Evropského společenství (dále ES), které se na pohony pro stínicí techniku vztahují. 
Jedná se o tyto směrnice ES:
2006/42/ES, přejaté Nařízením vlády č. 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní výrobky v platném znění,
2014/35/ES (Low Voltage Directive), dosud nepřejato,
2014/30/ES (Electromagnetic Compatibility), dosud nepřejato,
2014/53/EU (Radio Equipment Directive), dosud nepřejato.

 7.1.  Zkoušky a certifikáty

Na základě výše uvedených směrnic musí bý výrobek opatřen značkou shody (CE). Posouzení shody a vystavení prohlášení o shodě 
zajišťuje výrobce pohonů. 

8.  Další vlastnosti (neuvedené v normě)

 8.1.  Hlučnost

S odvoláním na normu ČSN EN 14202 „Clony a okenice – Způsobilost pro použití trubkových a (pravoúhlých nebo přímých) pohonů 
– Požadavky a zkušební metody“, kde se hlučnost pohonů (motorizace) řeší již v předmluvě, citujeme:

„Hluk motorizace: pokud je v současné době známo, neexistuje žádný jednoduchý a ekonomicky přijatelný způsob charakterizace 
a měření přenášeného výkonu motorizace, což by umožnilo posouzení celkového akustického výstupu pro plně zabudovanou mo-
torizaci do koncového výrobku.“

K citaci je třeba dodat, že hlučnost pohonů jako takových není zcela určující, jelikož vždy záleží do jakého koncového výrobku (a z ja-
kých materiálů) a jak kvalitně je pohon zabudován, ale také jak je koncový výrobek namontován na fasádu či do okenních otvorů 
budovy. To znamená, že v případě nesprávného zabudování pohonu do koncového výrobku, nevhodné či dokonce neodborné 
montáže na fásadu nebo do okenních otvorů budovy, může být koncový výrobek ve výsledku mnohem hlučnější než samotný 
pohon (motorizace).

Důslednou pozornost je proto také potřeba věnovat použitým materiálům koncového výrobku, např. rolet či žaluzií, ve smyslu rezo-
nance, zadrhávání apod., ale také stavebním prvkům, k nimž je výrobek namontován (např. sádrokarton funguje jako ozvučnice) atp.

Z výše uvedených důvodů tedy jasně vyplývá, že pro pohony, které nejsou samostatně funkčním celkem, by bylo velmi obtížné, ne-li 
nemožné stanovit objektivní metodiku měření hlučnosti, jelikož vždy záleží na zabudování do koncového výrobku a/nebo stavby. 
Hlučnost pohonů jako takových je tedy relativně irelevantním technickým údajem, minimálně ve vztahu k výsledné hlučnosti konco-
vého výrobku se zabudovaným pohonem. Dále je nutné si uvědomit, že vzhledem k neexistující jednotné metodice měření hlučnosti 
pohonů si každý výrobce stanovuje metodiku měření sám. Podrobnosti o zvolené metodice měření obvykle nejsou k dispozici, často 
ani nebývá udáno, zda technický parametr „hlučnost“ udává hladinu akustického výkonu nebo hladinu akustického tlaku - dvě různé 
fyzikální veličiny, které však mají stejnou měrnou jednotku. Lze proto předpokládat, že prosté srovnání hodnot, udávaných v tech-
nických parametrech pohonů, poskytne zavádějící výsledek.

Obrázek 7: elektromechanická brzda Obrázek 6: mechanická pružinová brzda
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 8.2.  Stupeň krytí

Stupeň krytí (IPX) udává odolnost elektrospotřebiče proti vniknutí cizího tělesa či vniknutí kapalin. Vyjadřuje se v  tzv. IP kódu                  
(z anglického Ingress Protection) defi novaném českou technickou normou ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem. 
Kód tvoří dvě číslice: první udává ochranu před nebezpečným dotykem a před vniknutím cizích předmětů, druhá stupeň krytí          
před vniknutím vody. Snadnou dedukcí tedy zjistíme, že nejvyšším stupněm ochrany tak je IP 69. 
Asi nepřekvapí, že největším nepřítelem pro pohony a hlavně jejich elektroniku uvnitř, je právě vniknutí vody.

Příklad:

trubkové pohony mívají zpravidla stupeň krytí IP 44. 

Tzn. zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 1mm a větších a před dotykem drátem, a zároveň chráněno 
proti stříkající vodě, stejně jako u IPX-3, jen s tím rozdílem, že voda stříká ve všech úhlech, avšak v množství 10 litrů za minutu                    

a při tlaku 80–100kN/m2 po dobu 5 minut. Čili na tomto místě je nutné si uvědomit, že stupeň krytí IP44 defi nuje odolnost vůči pů-
sobení vody pouze po omezenou dobu. Trubkové pohony proto rozhodně není možné vystavovat např. dešti (nechráněné venkovní 
aplikace)! Také je nutné zabránit zatékání vody do navíjecí hřídele, ve které je pohon umístěn, anebo po přívodním kabelu, viz odst. 5.1.

Žaluziové pohony mohou mít např. stupeň krytí IP 54 (pro pohon) a pro modul elektroniky např. IP 67. 

Čili v tomto případě pro pohon platí: zařízení je chráněno před prachem a před dotykem jakoukoli pomůckou. Chráněno proti 
stříkající vodě. Stejné jako u IPX-3 (Chráněno proti vodní tříšti, v množství 10 litrů za minutu a při tlaku 80–100kN/m2 po dobu                  

5 minut), jen s tím rozdílem, že voda stříká ve všech úhlech.
Pro modul elektroniky v tomto případě platí: zařízení je prachotěsné a je chráněno před jakoukoli pomůckou. Chráněno proti pono-
ření do vody. Ponoření na 30 minut do hloubky 1 metr.
Pro úplnost níže uvádíme plné znění tabulky s popisem stupňů krytí dle ČSN EN 60529.

Tabulka a popis stupňů krytí (ČSN EN 60529) 

Stupně ochrany před dotykem nebezpečných částí a před vniknutím cizích pevných těles udávané první číslicí: 

IP 0x Nechráněno

IP 1x Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 50 mm a větších a před dotykem dlaně

IP 2x Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 12,5 mm a větších a před dotykem prstem

IP 3x Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 2,5 mm a větších a před dotykem nástrojem

IP 4x Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 1 mm a větších a před dotykem drátem

IP 5x Zařízení je chráněno před prachem a před dotykem jakoukoli pomůckou

IP 6x Zařízení je prachotěsné a je chráněno před jakoukoli pomůckou

Stupně ochrany proti vniknutí vody udávané druhou číslicí:

IP x0 Nechráněno

IP x1
Chráněno proti padající vodě při ekvivalentu deště 3–5 mm padající vody za minutu v průběhu 10 minut. Jednotka je umístěna 
ve své pracovní poloze

IP x2
Chráněno proti padající vodě, když je přístroj v  poloze 15 stupňů. Stejné jako IPX-1, jen rozdílem, že jednotka je testována                    
ve 4 pozicích, nakloněna o 15° v každé poloze od normální provozní polohy

IP x3
Chráněno proti vodní tříšti. Voda stříká na přístroj v úhlu 60° vertikálně, v množství 10 litrů za minutu a při tlaku 80–100kN/m2 
po dobu 5 minut

IP x4 Chráněno proti stříkající vodě. Stejné jako u IPX-3, jen s rozdílem, že voda stříká ve všech úhlech

IP x5
Chráněno proti vodním proudům. Voda míří 6,3 mm tryskou ve všech úhlech při průtoku 12.5 litrů za minutu při tlaku 30 kN/m2 
po dobu 3 minuty ze vzdálenosti 3 metry

IP x6
Chráněno proti vlnobití. Voda míří 12,5 mm tryskou ve  všech úhlech při průtoku 100 litrů za  minutu při tlaku 100 kN/m2                            
po 3 minuty ze vzdálenosti 3 metry

IP x7 Chráněno proti ponoření do vody. Ponoření na 30 minut do hloubky 1 metr

IP x8 Chráněno proti potopení do vody. Zařízení je schopné nepřetržitého potopení do vody za podmínek, které určí výrobce zařízení
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Stupně ochrany před dotykem nebezpečných částí udávané přídavným písmenem:

A Chráněno před dotykem hřbetem ruky – sonda dotyku je koule o průměru 50 mm

B Chráněno před dotykem prstem - článkový zkušební prst o průměru 12 mm a délky 80 mm

C Chráněno před dotykem nástrojem - sonda dotyku o průměru 2,5 mm a délky 100 mm

D Chráněno před dotykem drátem - sonda dotyku o průměru 1 mm a délky 100 mm

Doplňková písmena:

H Zařízení vysokého napětí

M Zkoušeny škodlivé účinky vniklé vody, jsou-li pohyblivé části zařízení v pohybu (např. rotor točivého stroje)

S Zkoušeny škodlivé účinky vniklé vody, jsou-li pohyblivé části zařízení v klidu (např. rotor točivého stroje)

W
Vhodné pro použití za stanovených povětrnostních podmínek. Krytí je dosaženo dodatečnými ochrannými vlastnostmi nebo 
metodami

Údaje v produktových listech jsou údaje průměrné, vypočítané pro standardní budovy simulacemi a zkoumáním, a slouží ke zdůraznění potenciální 
úspory energie stínicí technikou. Tyto hodnoty neplatí pro jednotlivé případy, kdy mnoho parametrů je nutno vidět jako specifické k objektům a vedly 
by k rozdílným výsledkům.
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1.  Účel řídicích systémů

Řídicí systémy spolu s pohony jsou hlavním stavebním prvkem elektrického ovládání systémů stínicí techniky. Umožňují komfortní ovládání 
stínicích prvků, jejich ochranu proti poškození nepříznivými povětrnostními podmínkami a v neposlední řadě maximalizují energetické úspory.

 1.1.  Obecné vlastnosti řídicích systémů pro stínicí techniku:

  • zajišťují pohodlný provoz stínicí techniky a zvyšují uživatelský komfort,
  • umožňují využít v plné míře všech vlastností výrobků stínicí techniky,
  • spolu s pohony umožňují jednotlivé, skupinové, dálkové a centrální ovládání,
  • snižují riziko poškození výrobku nepříznivými povětrnostními podmínkami.

 1.2.  Specifi cké výhody z pohledu uživatele:

  • zvýšení uživatelského komfortu,
  • časová úspora,
  • plynulá, případně automatická regulace intenzity denního světla,
  • energetické úspory,
  • vyšší životnost stínicí techniky.

2.  Rozdělení řídicích systémů

Řídicí systémy pro stínicí techniku lze rozdělit podle: způsobu ovládání, typu ovládání, míry otevřenosti k jiným systémům a typu sběrnice.

 2.1.  Rozdělení řídicích systémů podle způsobu ovládání:

  • ruční (řídicí systém bez přítomnosti automatického řízení),
  • automatické s možností ručního ovládání,
  • automatické bez možnosti ručního ovládání. 

 2.2.  Rozdělení řídicích systémů podle typu ovládání:

  • lokální (místní ovládání),
  • centrální,
  • vzdálené (zpravidla řízení po internetu).

 2.3.  Rozdělení řídicích systémů vzhledem ke schopnosti začlenění do jiného systému:

• fi remní uzavřený systém (s velmi malou možností komunikace s ostatními systémy),
• částečně otevřený systém schopný částečné komunikace s jinými řídicími systémy (jednoduché rozhranní např. pomocí 

bezpotenciálových kontaktů),
• otevřený řídicí systém na všeobecně uznávaném protokolu přenosu dat (např. Ethernet, LonTalk, KNX, Bacnet, Modbus, 

OPC, IoT –Internet of Things).

 2.4.  Rozdělení řídicích systémů v závislosti na způsobu komunikace:

  • radiově  (rozdíly v systémech vzhledem k použité frekvenci a technologii),
  • po sběrnici.

ŘÍDICÍ SYSTÉMY STÍNICÍ TECHNIKY
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 2.5.  Rozdělení řídicích systémů v závislosti na typu sběrnice:

  • slaboproudá sběrnice (do 30 V),
  • silnoproudá sběrnice (povely na fázových vodičích 230 V),
  • sběrnice na společném kabelu s jinými systémy (např. lokální počítačová síť),
  • datová sběrnice na silnoproudém zásuvkovém okruhu (nutnost odděleného zemnícího a nulového vodiče).

 2.6.  Rozdělení řídicích systémů podle topologie (uspořádání) sběrnice:

3.  Základní schémata zapojení

ŘÍDICÍ SYSTÉMY STÍNICÍ TECHNIKY

kruhová hvězdicová

liniová stromová sběrnicová
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ŘÍDICÍ SYSTÉMY STÍNICÍ TECHNIKY

4.  Součásti řídicích systémů

Řídicí systémy se zpravidla skládají z těchto položek:
• aktor (akční člen, který vykonává činnost, zpravidla řídí pohon),
• senzor (prvek, který dává pokyn k řízení – např. čidlo slunce nebo tlačítko),
• pomocné prvky (napájení, logické jednotky, ...),
• kabeláž mezi jednotlivými přístroji (v případě, že je potřeba, liší se podle řídicího systému).

 4.1  Senzory pro stínicí techniku

Aby mohla být stínicí technika smysluplně automaticky řízena, vyžaduje vstupní informace, zpravidla získané ze senzorů. Níže nalez-
nete výčet nejčastěji využívaných senzorů.

  4.1.1  Meteorologická čidla:
   • intenzita světla měřená v interiéru nebo exteriéru,
   • intenzita větru,
   • směr větru,
   • teplota vnitřní a vnější,
   • srážkové čidlo,
   • otřesové/náklonové čidlo,
   • prostorové termostaty.

  4.1.2  Informační vstupy:
   • čas,
   • informace o předpovědi počasí,
   • pohybová čidla,
   • kartové systémy,
   • čidla stavu okenního otvoru.
 
  4.1.3  Ostatní vstupy:
   • centrální a lokální tlačítka,
   • dálkové ovladače,
   • vstupy od EZS, EPS, MaR nebo jiných řídicích systémů.
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ŘÍDICÍ SYSTÉMY STÍNICÍ TECHNIKY

5.  Normy pro řídicí systémy

ČSN EN 61 131 – programovatelné řídicí jednotky.
ISO/IEC 14543 – specifi kuje nízkonapěťovou drátovou technologii.
ISO/IEC 14908 – specifi kuje komunikační protokol. 

6.  Obecná doporučení pro řídicí systémy

Radiovou technologii se doporučuje použít pouze v objektech s dobrou prostupností pro radiový signál a nízkou úrovní rušení signálu.
Sběrnicový způsob komunikace je nutný v prostředí s vysokou mírou rušení a v rozlehlých objektech.
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