CESTOVNÍ ZPRÁVA Z JEDNÁNÍ NB-CPD/SG07
Zprávu předkládá:

Ing. Jaroslav Dufek

Datum konání:

2015-04-22

Místo konání:

CNBOP Józefów, Polsko

Úvod:
Zasedání jsem se zúčastnil jako zástupce notifikovaných osob ČR s využitím
možnosti čerpat finančních prostředky z Plánu standardizace – Programu rozvoje
zkušebnictví na rok 2015 – evidenční číslo 15/4.30/204, spojených s přípravou na
jednání a účasti na zasedání skupiny.

Program jednání:
1) Účastníci jednání a omlouvající se.
2) Schválení programu jednání.
3) Schválení zápisu z 26. zasedání SG07, konaného dne 2.dubna 2014 (NB-CPD/SG0714/184).
4) Kontrola úkolů z minulého zápisu (NB-CPD/SG07-14/184).
5) Zprávy vedoucích jednotlivých skupin:
Pracovní skupina
Vedoucí/zástupce
1- Plynová hasicí zařízení
(M Klocke/ JG Sans)
2- Elektrická požární signalizace
(JG Sans/ E.Mattie-Suleiman)
3- Hadicové systémy
(F. Richard //neobsazeno)
4- Zařízení pro odvod kouře a tepla a požární klapky (Y. Le Tallec/ Neobsazeno)
5- Sprinklerová/ vodní sprejová zařízení
( M Klocke/JP. Roisin)
Přezkoumání stavu vedoucích pracovních skupin a jejich zástupců
6) CPR, Nově schválené pokyny (Komise, AG, SG)
• Informace od CPD TECHSEC,
7) Návrh pozičních dokumentů (Návrhy SG07)
• Informace o aktuálním stavu
8) Otázky NB nebo organizací apod.
• Dokumenty dokončené na minulém zasedání (NB-CPR/SG0713/171r1,…14/180r1,…14/181,..14/182)
• Otázky související s EN14604 Baterie (NB-CPR/SG07-13/162/r3)
•

Otázky Eurolux položené SG 07 (NB-CPR/SG07-14/183)

•

Návrh SH02 Poziční dokument – odběr vzorků (NB-CPD/SH02-13/N558) a
připomínky SG07 (NB-CPD/SG07-14/185)
• Vyjasnění zkoušení EMC v EN 54 (NB-CPR/SG07-14/187r4)
• Otázky OS související s EN14604 tlumení poplachu (NB-CPD/SG07-15/191)
• Otázky OS související s EN14604 aktualizaci firmwaru (NB-CPD/SG07-15/192)
• Otázky OS související s EN14604 CoP (NB-CPD/SG07-15/193)
9) Roční plán
Aktuální stav
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10) Různé
11) Datum a místo příštího jednání

K jednotlivým bodům jednání:
1) Účastníci jednání a omlouvající se
E. Matti-Suleiman přivítala přítomné, všichni jsme se krátce představili. Seznam účastníků
viz příloha.

2) Schválení programu jednání
Program byl schválen dle výše uvedeného.

3) Schválení zápisu z 26. zasedání SG07, konaného 2. dubna 2014 (NBCPD/SG07-14/184)
Zápis byl schválen, s drobnou tiskovou opravou v bodě 8.8.

4) Záležitosti vyplývající ze zápisu z 25. zasedání
Všechny úkoly vyplývající ze zápisu byly, pokud jde o dohodnuté akce, provedeny, kromě
úkolu č.2.
• Úkol 2: úkol není nezbytný, záležitost je opět na programu jednání viz (QNB EN 14604
Baterie , NB-CPD/SG07/13/162r1).

5) Zprávy vedoucích jednotlivých skupin
Byly předloženy zprávy všech jednotlivých skupin.
Skupina 1 (plynová hasicí zařízení ) 3 (hydrantové systémy), 5 (sprinklery, vodní sprejové
systémy): od posledního zasedání nebyla publikována žádná technická norma
Skupina 2 (EPS):
• Byla publikována nová verze EN 54-12, dosud nebyla citována v OJ.
• Brzy budou publikovány následující části EN 54: 29, 30, 26, 27, 22
Skupina 4 (ZOKT)
• Byla publikována EN 15882-2 Extended application of results from fire resistance
tests for service installations - Part 2: Fire dampers
Byl jsem jmenován zástupcem vedoucí skupiny 4 (ZOKT + požární klapky)

6) CPR, nově schválené pokyny (Komise, AG, SG)
6.1 Informace od CPR TechSec (A.Elbek)
v květnu 2014 byly v OJ citovány novelizované přílohy III a V, CPR :
•

Příloha III, CPR (více flexibilní DoP)

•

Příloha V, CPR (jasněji definovány úkoly)

GNB – AG schválila nové horizontální pokyny:
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•

Odběr vzorků v systému 1, 1+ - NB-CPR 15/639r1

•

Databáze Pokynů v FAQ formátu nyní obsahuje 44 otázek a odpovědí. Viz CIRCAB

Nový pokyn k systému 2+
•

budou brzy vydány návrhy 2 pokynů.

Povinné vzory osvědčení o stálosti vlastností podle hEN
•

očekává se do 2 měsíců

CPR 53(2)
•

není žádný nový pokyn. Situace se nezměnila, v současné době nejsou informace
jiným NB nutné.

Nedostatky v Prohlášeních o vlastnostech
•

za prohlášení je odpovědný výrobce

•

OS může vydávat osvědčení na jedinou charakteristiku

•

Jestliže oznámený subjekt ví o nedostatku v prohlášení o vlastnostech, měl by
informovat výrobce

Dozor nad trhem - akce kouřové hlásiče podle EN 14604
•

Zúčastnilo se 10 států

•

Laboratorní zkoušky

•

Kontrola dokumentů

•

Provádělo se zkoušení 5 vybraných charakteristik

•

Některé hlásiče při zkouškách neuspěli

•

OS byly kontaktovány příslušnými orgány členského státu

•

Výrobek pod jinou značkou dovozce (CPR, čl.15) odkazuje na osvědčení vydané na
výrobní závod

•

Souhrnná zpráva se připravuje

•

Krátká zpráva je na CIRCABC (SG07, what news) dne 23. dubna 2015 jako
dokument NB-CPR/SG07/15/194

7) Návrh pozičních dokumentů (Návrhy SG07)
V současné době se nepřipravuje žádný poziční dokument.
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8) Dotazy Notifikovaných osob;
8.1 Dokumenty dokončené na minulém zasedání (NB-CPR/SG07-13/13/171r1,…
14/180r1,… 14/181,.. 14/182)
Není potřeba tyto dokumenty měnit
8.2

Otázky související s EN14604 Baterie (NB-CPR/SG07-13/162/r2).

E Mattie-Suleiman zašle dokument CEN/TC72/WG14
Úkol 1: E. Mattie-Suleiman.
8.3

Otázky Eurolux položené SG 07 (NB-CPR/SG07-14/183)

Dosud nebyly obdrženy žádné připomínky a p. Thevenet není přítomen, tento bod se
uzavírá.
8.4
Návrh pozičního dokumentu SH02 k odběru vzorků (NB-CPD/SH02-13/N558) a
SG07-připomínky (NB-CPD/SG07-14/185)
viz schválený dokument.
8.5
Vyjasnění týkající se zkoušení EMC v normách řady EN 54 (NB-CPR / SG07-14 /
187r4).
Byly projednány obdržené připomínky. Bylo odsouhlaseno:
Z právních důvodů musí být dodržovány datované odkazy na nahrazené verze normy
EN 50130-4.
Důvod: Neexistuje žádný technický důkaz, že zkoušení podle EN 50130-4: 2011 je technicky
rovnocenné zkoušení podle starších verzích EN 50130-4, na které odkazuje v různých
částech EN 54 formou datovaných odkazů.
Doplňující poznámka: V případě nedatovaných odkazů, bude muset OS zkontrolovat v rámci
svého pravidelného dohledu, že výrobce vždy dodržuje aktuální verzi podpůrné normy. To
znamená, že pokud došlo ke změně normy, na který nebyl datovaný odkaz, a pokud OS
dospěje k závěru, že deklarované vlastnosti mohou být změnou ovlivněny, bude muset
vyžadovat přezkoušení podle nové verze.
Viz též pokyny v databázy QaA CIRCAB, body 33 až 35.
Dokument NB-CPR/SG07-14/187r5 dne dne 22.4.2015 obsahuje:
•

Připomínky

•

Souhlas SG07 z 22.4.2015
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8.6

Otázky OS související s EN14604 tlumení poplachu (NB-CPD/SG07-15/191)

Problematika byla krátce diskutována, ale nedošlo k žádným závěrům.
8.7

Otázky OS související s EN14604 aktualizaci firmwaru (NB-CPD/SG07-15/192)

Problematika byla krátce diskutována, ale nedošlo k žádným závěrům.
8.8

Otázky OS související s EN14604 CoP (NB-CPD/SG07-15/193)

Problematika byla krátce diskutována. Byl učiněn následující souhlas:
Text je zcela správně, ale není vyžadováno.

9) Plán na rok
Žádný úkol není nutný

10) Různé
Nic.

11) Datum a místo příštího jednání
Předběžný termín 24. 11.2015 (v VdS Kolín n.R.)
Pevně stanovený termín:14. 4. 2015 (FM Approvals, Windsor, UK)

Závěry a doporučení:
–

–

Nadále sledovat vývoj a činnost NB-CPR/SG07 a výsledky jednání a schválená doporučení
aplikovat do postupů posuzování shody autorizovaných osob v ČR, prostřednictvím
koordinačního pracoviště a PS 11.
Informovat Koordinační pracoviště TZÚS Praha s.p.a ÚNMZ o mém jmenování do funkce
zástupce vedoucího skupiny 4.

Ing. Jaroslav Dufek,
PAVUS, a.s.
Příloha: prezenční listina
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