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Předmluva

Tento dokument (CEN/TR 15276-1:2009) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 191 „Stabilní
hasicí zařízení“, jejíž sekretariát zajišťuje BSI.

Tento dokument má společný název Stabilní hasicí zařízení – Aerosolové hasicí zařízení a sestává
z dále uvedených částí:

Část 1: Požadavky a zkušební metody pro komponenty;●

Část 2: Navrhování, instalace a údržba.●

Úvod

Při zpracování tohoto dokumentu se předpokládalo, že plněním jeho ustanovení při specifikování,



navrhování, instalaci, zkoušení, schvalování, kontrole, ovládání (provozu) a údržbě zařízení a výstroje
budou pověřeni odpovídajícím způsobem kvalifikované a zkušené osoby, pro něž byl tento dokument
jako návod vypracován a od nichž se očekává, že budou věnovat povinnou péči vyloučení zbytečného
uvolňování hasiva.

Certifikace výrobku: Uživatelům tohoto dokumentu se doporučuje, aby zvážili vhodnost nezávislé
certifikace shody výrobku s tímto dokumentem, a to na základě zkoušek a průběžného dozoru, které
lze spojit s posuzováním systémů kvality výrobce podle EN ISO 9001.

Hasicí zařízení, kterých se týká tento dokument, jsou navrhována s cílem zajistit pro uhašení požáru
přívod hasiva s chemicky vázaným kondenzovaným aerosolem.

Požadavky tohoto dokumentu jsou stanoveny s přihlédnutím k technickým údajům, které pracovní
skupina znala v době zpracování, ale protože tento dokument pokrývá širokou oblast, nebylo
prakticky možné zvažovat každý možný faktor nebo okolnost, které by mohly ovlivnit implementaci
těchto požadavků.

Je důležité, aby požární ochrana budovy nebo výrobny byla posuzována jako celek. Zařízení
s aerosolovým hasivem tvoří pouze část, nicméně důležitou část, dostupných zařízení, nemá se však
předpokládat, že jejich použitím nebude nutné zvažovat dodatečná opatření, např. zajištění ručních
hasicích přístrojů nebo jiných pojízdných zařízení pro první zásah nebo nouzové použití, nebo že
nebude nutné zabývat se zvláštními nebezpečími.

Aerosolová hasiva jsou uznávána jako efektivní prostředky pro hašení požárů třídy A (požáry pevných
látek) a požáry třídy B a třídy C podle EN 2; nemá se však zapomenout, že při plánování komplexních
programů mohou existovat nebezpečí, pro která tato hasiva nejsou vhodná nebo která za určitých
okolností nebo v některých situacích mohou při jejich používání způsobit nebezpečí vyžadující zvláštní
opatření.

Poučení týkající se těchto situací lze získat od příslušného výrobce aerosolových generátorů nebo
hasicího zařízení. Informace je možné také vyžádat u příslušného orgánu požární ochrany, od úřadů
pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a od pojistitelů. Kromě toho se má podle potřeby odkazovat
na jiné národní normy a zákonné předpisy.

Je nezbytné, aby hasicí zařízení byla náležitě udržována a aby byla zajištěna pro případ potřeby jejich
funkčnost. Pravidelná údržba je často opomíjena nebo jí vlastníci zařízení nevěnují dostatečnou
pozornost. Toto opomíjení však ohrožuje životy uživatelů objektů a může být rizikem ochromujících
finančních ztrát. Zdůrazňování významu správné údržby není nikdy zbytečné.

Aerosol může obsahovat stopy toxických látek, např. zplodin hoření, a může vlivem kouře z požáru
snížit viditelnost.

1 Předmět normy

Tento dokument stanovuje požadavky, popisuje metody zkoušení pro komponenty aerosolových
hasicích zařízení a týká se výhradně kondenzovaných aerosolů.

Záměrem tohoto dokumentu není oznamovat schválení uvedených hasiv příslušnými orgány, neboť
i jiná hasiva mohou být ve stejné míře přijatelná.

Tento dokument má být normou pokrývající výhradně kondenzované aerosoly.

Generátor kondenzovaného aerosolu obvykle sestává z těchto hlavních součástí:



pevná látka tvořící aerosol;a.
chladicí mechanizmus;b.
iniciační zařízení;c.
vypouštěcí otvor (vypouštěcí otvory) v čelní stěně;d.
ochranný kryt;e.
montážní konzola.f.

Tento dokument se netýká rozprášovaných aerosolů.

V tomto dokumentu se jako prevence požaduje evakuovat a utěsnit prostor, kdykoli je generátor
aktivován. Mezi opatření patří evakuování prostoru v jeho blízkosti, kritéria pro opětovný vstup osob
a jiná bezpečnostní opatření, jak je uvedeno v kapitole 5 v CEN/TR 15276-2:2009.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


