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Už máme zimu, už padá sníh a my máme plný krám lidí,
jelikož se blíží Vánoce. Už nám to nastává, pane Bajza.
(Volně podle K. Poláčka)
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No samozřejmě, že „plný
krám lidí“ je přání každého
obchodníka.
Každý obchodník ale také ví,
že „plný krám
lidí“ není přání
které plní Ježíšek, nebo jiný
dobrodinec, ale
je to výsledek
dlouhodobého
snažení a úsilovné práce.
Konec roku je
také
období
hodnocení této
práce a proto je
tomu tak i ve vedení Asociace.
Když na sebe pohlédneme,

ce s významnými obchodními
partnery.

No a co za pochvalu nestojí?
Zatím to byly problémy pře-

Elektrické
6
otevírače dveří

Historie III

Inzerce

O AZKS

7

Aby se splnila nejenom naše, ale
především vaše přání, vám všem přeje
vedení AZKS.

8

8

nemůžeme se ve všem
zrovna pochválit, ale něco by
se přece jen našlo. Byla uskutečněna řada školení, několik
exkurzí, jednání s důležitými orgány, navázána spoluprá-

vážně organizačního charakteru, které vznikly v důsledku
některých
nedorozumění.
Lze je napravit, a neměly by
mít významný vliv na naši
práci. To je jedno z našich
přání do nového roku.
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2. valná hromada dne 20.10.2012 Domašov
2. valná hromada proběhla na výše uvedeném
místě za účasti 28 členů a 13ti hostů. Na VH se
prezentovaly následující výrobní a obchodní firmy:
Assa Abloy a. s., Locksmith s. r. o., Winkhaus CR
s. r. o., Wilka Polska Sp. z o. o.
Byly předneseny zprávy o činnosti, o hospodaření, a plán na příští pracovní období.
Podrobnější zpráva bude uvedena na internetových stránkách Asociace.
Ing. Karel Dolejš rozhodl odstoupit z funkce
viceprezidenta. Nové rozdělení prací ve vedení
Asociace bude projednáno a předloženo ke schválení na příští VH. Zatím bude práce probíhat
schváleného programu a úkoly ing. Dolejše budou
prozatímně rozděleny mezi ostatní členy vedení.

2) Návrh plánu činnosti na rok 2013.
3) Návrh rozpočtu na rok 2013.
4) Přijetí nových členů:
Beneš Josef, Říha Petr, Twardzik Tadeáš, Hojer
Jiří , Němec Josef, S+Š s. r. o. Bílek Pavel, ASSA
ABLOY s. r. o. Ing. Zuzik, TREZOR-TEST s. r. o.
Ing. Koktan, AD Security Ing. Kratochvil, KOMAS s. r. o. Opava, Firma Richter s. r. o., HOBES
s. r. o., MARIE s.r.o., Winkhaus CR s. r. o.
O nových členech bylo jednotlivě hlasováno
a všichni byli přijati většinou hlasů.
B. M.

Usnesení Valné hromady 20.10.2012
Valná hromada bere na vědomí:
1) Zprávu o činnosti prezidia AZKS za 0109/2012.
1) Informaci o „ Společenském setkání
členů AZKS“.
1) Zprávu o hospodaření AZKS.
2) Spolupráci AZKS s PSLSK.
3) Odstoupeni Ing. Dolejše z prezidia.
4) Dle prezenční listiny se zúčastnilo 25
řádných členů, 3 čestní členové a 13 hostů.
Valná hromada schvaluje:
1) Volbu Ing. Bajera do funkce viceprezidenta.

Jménem všech členů AZKS děkujeme ing. Karlu Dolejšovi za jeho aktivní
a profesionální přístup k potřebám
Asociace ve funkci viceprezidenta.
Současně gratulujeme k jeho polokulatému výročí, které připadá na
1.1.2013.
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Nad dopisy čtenářů
Tímto reagujeme na dotaz zvídavého čtenáře, kterému se nepodařilo získat potřebné informace o mechanickém kódovém zámku Herr Kapp Art.Nr. 3065104000.

Jedná se o zámek s třemi lamelami a pevným kódem z výroby. Jak je patrno z obrázku, kód je možno změnit
přemístěním kolíků na lamele. Soudíme, že není třeba dalšího komentáře, protože obrázky jsou snad dostatečně názorné.
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Návštěva u firmy TREZOR TEST s. r. o.
Společnost TREZOR TEST s. r. o. je
soukromá firma založená předními českými
odborníky, která je schopna poskytnout
komplexní služby v oblasti zkoušení, certifikace a expertiz mechanických zábranných
systémů a certifikace systémů managementu kvality při jejich výrobě.
Společnost TREZOR TEST s r.o. je
členem sdružení AAAO, AAZL, CZECHSAFE a ev-

ropské normalizační skupiny CEN TC WG 263.
Protože práce, která je předmětem činnosti firmy
souvisí s činností všech, kteří se zabývají jakýmikoliv
zábrannými systémy, s potěšením jsme přijali pozvání
jednatele firmy ing. Petra Koktana k návštěvě a prohlídce areálu firmy.
Při té příležitosti jsme mu položili několik otázek.
Co vše je předmětem činnosti firmy ?
Asi není podstatné seznamovat členy AZKS na co
vše jsme akreditování, ale je podstatné že, CERTIFIKÁTY SHODY pro mechanické zábranné systémy
Zkouška životnosti
cylindrické vložky
ČSN EN 1303

( dále jen MZS ) vydané naší společností, lze použít
pro prokazování jejich kvality, nejen v celé EU, ale i

jinde ve světě. Pravdou je, že zase úplně
v celém světě to moc nefunguje, zejména
proto, že mimo EU platí pro MZS jiné normy
a tamní společnost na ně klade jiné požadavky. Například v arabském světě není požadována odolnost visacích zámků při teplotě -20°
C a vyšší, tak jako v zemích EU - viz. např.
EN 12320. TREZOR TEST (dále jen TT) je
akreditován, tzn. způsobilý pro zkoušení
a certifikaci MZS na základě plnění podmínek podle
platných evropských norem EN ISO/IEC 17025 :2005,
ČSN EN I 45011:1998 a ČSN EN ISO 17021:2011.
Jaké další aktivitv má TT na trhu ?
V oblasti MZS včetně trezorového hospodářství pořádá TT školení zaměřená na jak na teorii - normy, požadavky, konstrukce, materiály, systémy v předmětné oblasti, tak i praktická školení v oblasti nouzového otevírání dveřních uzávěrů, trezorů atd. Já osobně jsem toho
názoru, že za jeden den školení se prakticky nikdo nenaučí
otevírat
zámek, vložku,
dveře atd. Naši
lektoři, seznámí,
ukáží, předvedou
atd., ale naučit se
musí každý sám.
A je to shodné
jako při řízení
motorového vozidla - někdo se
naučí řídit auto
hned, a někdo i
když má řidičák
se to nenaučí za
celý život. Náplně školení jsou
uvedeny na naPříprava bezpečnostních dveří pro
šich webových průlomové zkoušky bezpečnostní třídy
stránkách
RC – ČSN EN 1627
www.trezortest.cz.

Nárazové těleso – zkouška odolnosti
bezpečnostních dveří při dynamickém zatížení – ČSN EN 1629

(Pokračování na stránce 5)
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Návštěva u firmy TREZOR TEST s. r. o.
Kromě toho se TT zabývá certifikací systému managementu kvality firem zabývajících se výrobou, montáží, prodejem a servisem
MZS. Kromě toho se naše
prakticky dceřiná společnost
TESTALARM PRAHA s.
r. o. zabývá zkouškami elektrické zabezpečovací signalizace - poplachové systémy,
docházkové systémy, kamerové systémy a související
technika. Následně pak je TT
schopen tyto výrobky certifikovat podle evropských noČástečný průlom
rem. Návaznost na takto zaskříň na zbraně
ČSN EN 14450
měřenou zkušební laboratoř
nám umožňuje propojit mechaniku s elektrikou a provádět také zkoušky a certifikaci mechatronických uzamykacích prvků - zámků, vložek, atd.

P ENV 1627. Tak jako předběžná norma zavádí pro MZS
šest bezpečnostních tříd. Jsou však značeny jako RC
( Rezistance Class). Tak se jednoduše pozná klasifikace
MZS podle staré již neplatné normy a podle platné evropské normy. Na rozdíl od předchozí normy je EN
1627 platná v celé EU respektive ve všech zemích CENU

Jak probíhá zkoušení a certifikace ?
Základem je zkouška výrobku či skupiny výrobků
tak, jak to požaduje
předpis - norma.
Následuje zhodnocení jednak výsledků zkoušek, tj. zjištěných parametrů a
také
vyhodnocení
vlastního průběhu
zkoušek, zda probíhaly postupem předepsaným normami. Třetí etapa je
rozhodnutí o udělení certifikátu shody.
Základní zásada je,
že každá z těchto tří
Měření průlomového
etap je personálně
otvoru
oddělena - tedy
ČSN EN 14450
zkouší, hodnotí a
rozhodují vždy jiné
osoby a tak je zachován princip nezávislosti a nestrannosti. Většina zkoušek je prováděna fyzicky na vybraném reprezentačním vzorku produkce - výroby. V některých případech, kdy je výrobek prakticky užíván,
například skříňový trezor starší výroby, je zkouška prováděna nedestruktivním způsoben - měřením. Změřené
konstrukční parametry se pak empiricky přenášejí srovnáním s výsledky zjištěnými při praktických fyzických
zkouškách do výsledného rozhodnutí a provedení vlastní certifikace MZS již v užívání. Tento postup umožňuje
certifikovat MZS, aniž by došlo k jejich znehodnocení.
Je nějaká důležitá informace z našeho oboru
o kterou by jste se chtěl s našimi kolegy podělit ?
Od ledna 2012 vstoupila v platnost evropská norma
ČSN EN 1627 , která nahrazuje předběžnou normu ČSN

( Evropský výbor pro normalizaci ). Například v Německu jako DIN EN 1627 , na Slovensku jako STN EN 1627 ,
ve Velké Británii BS EN 1627 atd.
Další důležitý pojem je rozlišení je-li MZS SAFETY
nebo SECURITY. Pod pojmem SAFETY si zkráceně
představíme - bezpečnost při užívání výrobku. Pojem
SECURITY pak vyjadřuje odolnost výrobku proti vloupání a je definován právě bezpečnostní třídou u MZS
RC 1 až RC 6 u trezorů BT I až BT XIII.

Zkouška odolnosti štítového kování proti sekání
ČSN EN 1906

Zkouška odolnosti štítového kování
proti sekání – ČSN EN 1906

Děkujeme za milé přijetí a poskytnutí
informačních materiálů.
Za vedení AZKS
J. N.
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Elektrické otevírače dveří
Použití:

Otevírače BeFo

Všude tam, kde je třeba kontrolovat průchody,
kde je třeba průchody regulovat, a tam, kde je třeba
zajistit průchodnost z bezpečnostních důvodů.

jsou připojeny pomocí svorkovnice (viz obr.),
která umožňuje paralelní (obr. a), nebo sériové
(obr. b) propojení cívek.
Napájecí napětí mohou být různá, ale platí vždy,
že pro jeden model lze použít dvě základní napětí
podle zapojení cívek (viz obrázek).
Při použití nižších napětí než jsou napětí jmenovitá bude mít magnet menší sílu, ale při dobře seřízených dveří spolehlivě odjistí západku, a zdroj může být připojen dlouho protože cívkou protéká snížený proud a tato se příliš nezahřívá.
Při použití vyšších napětí bude mít magnet větší
sílu, cívkou bude protékat velký proud a tento stav
může trvat jen omezenou dobu, protože by mohlo
dojít k poškození cívky.

Provedení:
Vyrábí se celá řada mechanických provedení, odlišných
především konstrukcí a zajištěním západky zámku.
Z hlediska elektrického může
být provedení s jednou nebo
dvěma cívkami elektromagnetu,
případně s mikrospínačem pro
signalizaci stavu zámku.
Elektromagnet může být
v provedení na napájecí napětí
6, 9, 12, 24, 36, 48 Voltů
(případně i jiné) a to jak střídavé (označení AC nebo st) tak i stejnosměrné
(označení DC nebo ss). Velikost napájecího napětí je
závislá na propojení cívek elektromagnetu a na délce
otevíracího impulzu.
Připojení :

Připojovací vedení:
Při nižších jmenovitých napájecích napětích protéká cívkou pro stejný silový účinek větší proud, než
při vyšších jmenovitých napětích. Při vyšších proudech musí být pro připojení použity silnější vodiče,
aby nedocházelo k úbytku napětí na vedení a tím
zeslabení magnetu. Ke stejnému efektu (tj. úbytku
napětí) dochází i při příliš velké délce vedení.
Napájecí zdroj:
Pro napájení otevírače je možné použít jak střídavý, tak stejnosměrný zdroj. Stejnosměrný zdroj je
sice poněkud dražší, ale otevírač není hlučný
(nevrčí), tak jako při použití střídavého zdroje. Je
třeba použít napájecí zdroj, který má stejné jmenovité napětí jako otevírač. Musí být také schopen dodávat alespoň stejný proud jaký je uveden na štítku,
nebo v dokumentaci otevírače.
Při použití stejnosměrného napájecího zdroje
zpravidla nezáleží na polaritě připojení.
Námět pro experimentátory

Může nastat situace, kdy potřebujeme ovládat
dva zámky, ale máme jen stávající, dvojvodičové
vedení, které je obtížné rozšířit o další vodič. Potom
lze použít následující zapojení
Při použití střídavého zdroje mohou být otevírače aktivovány samostatně nebo současně. Při použi-

Zapojení otevírače BeFo

tí stejnosměrného zdroje může být sepnut jeden
nebo druhý, ale ne oba současně.
(ab)
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TROCHA HISTORIE
Římští kováři byli velmi zruční, vytvořili celokovové dveřní, visací a kombinační zámky. Objevují se
zámky s otočným klíčem.
Kovové zámky byly spolehlivější a snadněji se
opravovali. Pevnějším kovem, ale hůře zpracovatelným k výrobě zámku, bylo železo. Železo je lidstvu
známo již od prehistorické doby. Je druhým nejrozšířenějším kovem na Zemi a je zastoupeno také ve
vesmíru (meteority). Lidstvu je známo již od pravěku.
Železo lidé nejdříve začali používat v jeho přirozené
formě – zpracovávali meteority, železo dopadající na
zemský povrch z vesmíru. Sumerové mu proto říkali
„kov z nebes“.
Objev výroby a využití železa byl jedním ze základních momentu vzniku současné civilizace. Má všestranné využití při výrobě slitin a pro výrobu většiny
základních technických prostředku používaných člověkem. První železo vzniklé činností člověka, které bylo
možno opracovávat kovářským způsobem, je tzv. houbovité železo, které vzniklo nízkoteplotní redukcí železné rudy v tzv. zkujňovacím ohništi. Železná ruda se
zahřívala v mělkých jámách s velkým přebytkem dřevěného uhlí rozdmýchávaného měchem. Získaly se tak
slinuté kusy kujného železa, které se zpracovávaly
mocným kováním. S tímto způsobem výroby železa se
setkáváme prvně u Chetitů (přibližně 3000 let př. n.
l.). Chetité výrobu železa velmi dobře střežili a k jeho
rozšíření tak došlo teprve po rozpadu Chetitské říše
někdy okolo roku 1200 př. n. l., kdy začíná doba železná.
Ve střední Evropě zpracovávali železo poprvé Keltové v údolí Sieg kolem roku 700 před Kr. V nízkých
pecích se železná ruda žíhala v ohni z dřevěného uhlí
za volného přístupu vzduchu. Po několika hodinách se
pec rozlomila a vyjmula se tzv. železná houba, nevelká
hrouda pórovitého železa s malým obsahem uhlíku.
Opakovaným zahříváním a kováním se struska odstranila a prokováním zhomogenizovala (kovářsky se svařila) do požadovaného polotovaru. Aby nebylo železo
příliš měkké, nasytí se povrch uhlíkem.
Pružiny

Pružiny jsou životně důležité pro funkci zámku a
technologický rozvoj vůbec. Pružiny zámků jsou důmyslný detail, který má v rozvoji a výrobě zámků velký význam. Řekové objevili pružné vlastností kovů o
1000 let dříve, ale až Římané využili elasticity kovů v
mechanismu zámku. S rozšířením říše, se římské
zámky stali široce distribuované. První moderní zámky byly vytvořeny pomocí ocelové pružiny v kombinaci
s kovovými kryty zámků. Některé části zámkových
mechanismu, prostě nefungují bez pružin. Pružiny
zámku hrály a hrají důležitou roli ve funkčnosti zámků. U římských zámků, byly použity tlačné pružiny na
dveřních zámcích a později u visacích zámků. Pružiny
byly vyrobeny z tepaného železa za studena.
rok asi 200 n. l.

rok asi 300 n. l.
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Historie zámkařství III.
Visací zámky
Výhodou visacích zámků na rozdíl od zámků
dveřních je, že jsou obvykle malé, snadněji se používají, a hlavně jsou přenosné. Nevýhodou je, že musí
být použit s nějakým druhem kování. Visací zámky
májí neuvěřitelně dlouhou historii. Jejich kořeny jsou
nalezené v egyptské, řecké, i římské kultuře. Stejně
jako u mnoha jiných každodenních předmětů, byly
vynalezeny, když vznikla potřeba zajistit majetek přepravovaný z místa na místo a visací zámek zajistil
truhly a skříňky nebo šperkovnice. Visací zámek
s pružinou je římský vynález z třetího století našeho
letopočtu. Šířil se rychle po celé říši, ale i za jejími
hranicemi. Datování visacích zámků může být problém. Někdy dvě nebo více generací kovářů pokračovali ve vyrábění zámků se stejným tvarem bez změny
mechanismu. Výhodou visacích zámků na rozdíl od
zámků dveřních je nejen, že jsou obvykle malé ale
obvykle jsou i levnější než zámky dveřní. Nevýhodou
je, snadnější přístup k napadení zámku. <<
J. N.

Visací zámky s otočným klíčem
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Poslání AZKS
Základním posláním AZKS je sdružovat fyzické
i právnické osoby pracující v oboru mechanických
zabezpečovacích systémů a nouzového otevírání
zámků, problematiky elektronického a mechanického
zabezpečení, podpora drobného a středního podnikání, ochrana zájmů a zajišťování potřeb členů ve vztazích k orgánům státní správy, podnikům a k zahraničí, a pečovat o trvalý růst odbornosti členů.
- Členství v AZKS je dobrovolné.
- AZKS působí celorepublikově.
- AZKS je společenství, které vzniklo na základě zákona č. 83/1990.
(Ze Stanov AZKS)
Etické normy
navazují na normy právní, předpokládají jejich
plnění a stanoví požadavky náročnější, než jaké vyplývají z právního řádu. Kodex hodlá napomáhat
uskutečňování právních norem i tím, že některé jejich
obecné požadavky (zejména požadavek, aby byly dodržovány dobré mravy soutěže), konkretizuje na oblast poskytování technických služeb k ochraně a zabezpečení majetku a osob.
(Z Kodexu etiky AZKS)

