Sisteme de scari si schele

Modificarea normei europene DIN EN 131

Modificari actuale ale normei DIN EN 131, cu privire la scari
Norma DIN EN131 defineşte la nivel european cerinţele tehnice şi de aplicare pentru scările portabile;
aceasta nu este aplicabilă pentru scările cu uz profesional specific, de exemplu scările pentru ţiglari, pentru
personalul care asigură curăţarea suprafeţelor vitrate etc. Pentru toate scările vizate sunt aplicabile noi
cerinţe definite prin norme începând cu data de 01.01.2018. Norma produce efecte începând cu această
dată, cu secţiunile 131-1 şi 131-2 într-o formă modificată semnificativ, pentru a garanta un nivel superior de
siguranţă pentru lucrările efectuate de la nivelul scărilor. Începând cu 01.11.2015 (data modificării secţiunii
normative EN 131-1) se aplică o reglementare tranzitorie în cadrul căreia este valabilă atât norma nouă, cât şi
cea veche. Descoperiţi în această secţiune care sunt modificările exacte produse şi care sunt demersurile pe
care trebuie să le întreprindeţi, deoarece: „KRAUSE garantează siguranţa“!
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Noile norme DIN EN 131-1
Dimensiunea zonei de podea (traversa) pentru scările
înclinate cu o lungime de 3 m și mai mult

DIN EN 131-1
Secţiunea 131-1 defineşte denumirile şi reglementează caracteristicile constructive generale ale scărilor
portabile. Modificările se referă în principal la stabilitatea scărilor. Începând cu data de 01.01.2018, toate
scările care pot fi utilizate sub formă de scări rezemate, începând cu o lungime de 3 m vor fi utilizate numai
cu lăţirea suprafeţei de sprijin (traverse) fixată prin montare şi cu dimensionare suficientă. Această cerinţă se
referă la scările rezemate dintr-o singură bucată, precum şi la scările culisante, cu cabluri de tensionare şi
articulate, realizate din mai multe elemente care, ca urmare a execuţiei constructive, pot fi utilizate sub formă
de scări rezemate combinate sau, ca element demontabil de scară, individual ca scară rezemată.
Scările existente trebuie supuse unei evaluări de pericol, trebuie verificate şi echipate în mod
corespunzător ulterior, în situaţia în care nu este disponibil un sistem de lăţire a suprafeţei de sprijin
sau dacă sistemul existent pentru lăţirea suprafeţei de sprijin nu respectă noile cerinţe.
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Stabilizatorul TRIGON
Soluţia perfectă pentru scările culisante şi scările multifuncţionale incepând cu o dimensiune de 11
trepte:
Pentru a garanta în continuare toate funcţiile obişnuite ale scărilor culisante şi multifuncţionale de la o
dimensiune de 11trepte şi după modificarea normelor aplicabile, am conceput pentru dumneavoastră
„traversa Trigon“. Acesta se monteaza pe tronsonul îngust al scărilor şi asigură posibilitatea de a utiliza în
continuare separat partile scării. La utilizarea scării complete, „traversa Trigon“ nu deranjează sub nicio
formă, graţie execuţiei sale constructive. În lipsa unei soluţii de lăţire a suprafeţei de sprijin de acest tip,
nu mai este permisă utilizarea în continuare a scărilor cu o lungime de peste 3 m ,in sensul noii norme
DIN EN 131-1.
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Noile norme DIN EN 131-2
Noi instructiuni de utilizare, clasificari.

DIN EN 131-2
Modificările secţiunii 131-2 intră de asemenea în vigoare la data de 01.01.2018 şi se referă în
principal la verificarea durabilităţii şi la modificarea verificării rezistenţei. Aceste verificări clasifică
atât scările cu fuştei, cât şi scările pliante cu trepte sunt disponibile în două clase de scări.

Sortimentele

STABILO
Professional

MONTO

sunt autorizate pentru utilizarea in mediul industrial si privat.
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DIN EN 131-3
Secţiunea normei 131-3 va intra in vigoare la un moment nedefinit. În această a treia secţiune se
reglementează marcarea scărilor cu pictograme şi instrucţiuni de utilizare anexate, astfel încat utilizatorii
să poate identifica standarde unitare.

Stocurile existente se pot comercializa, in general. Pentru siguranta
utilizatorului fiecare scara ar trebui verificata pe baza unei evaluari a
riscului si, daca este necesar sa fie modernizate.

Noua norma DIN EN 131-graficul de termene.
Prin contribuţia noastră în cadrul structurilor de normare dispunem de posibilitatea de a vă pune la dispoziţie, în orice
moment, cele mai noi informaţii şi de a vă transmite datele actuale referitoare la modificările normei DIN EN 131, partea
1-3. Termenele exacte sunt aduse la cunostinţă numai prin publicarea normei DIN. Termenele menţionate corespund cu
stadiul planificării, la momentul tipăririi.
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Valabilitatea vechii norme DIN EN 131
Noua norma DIN EN 131-1 este si ea valabila

Intra in vigoare noile norme DIN EN 131-1 + 131-2
Scarile MONTO si CORDA sunt modificate in functie de noile
norme
Scarile STABILO sunt adaptate noilor norme

DIN EN 131-2

DIN EN 131-3
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