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Schválenie E-CADO núdzová brána  
 

 

V odkaze na žiadosť číslo 2014019594-64 zo dňa 30.10.2014 zaslanej Jansen Venneboer B.V 

o schválenie E-CADO núdzová brána.  

 

Tieto nasledujúce dokumenty boli predmetom žiadosti: 

 Z CrashTech SRL: záznam o teste TB11 a teste TB51 pre E-CADO núdzovú bránu zo 

dňa 25.10.13. E-CADO je subjekt ktorý bol podrobený virtuálnemu testovaniu. 

 Od Jansen Venneboer: obrázky, nákresy číslo: 22538-1000-00 pre E-CADO zo dňa 

29.03.13; inštalačný manuál a manuál správy. 

 

Správa posudzuje a kontrolu v súlade s normou EN1317-4. 

E-CADO je zariadenie slúžiace pre správu a údržbu a pre núdzové otváranie. E-CADO 

pozostáva z ramena (Step profile – NewJersey profil) tak aby mohlo byť zdvihnuté s dĺžkou 9 

metrov. Systém je 0.742 m široký a 0.9 m vysoký. E-CADO je otvárané pomocou 

elektromotora. 

 

Testy spĺňajú požiadavky výkonnostnej triedy H2. 

 

E-CADO núdzová brána obdŕžala osvedčenie o zhode pre nasledovné použitie: 

 

- Úroveň zachytenia H2 a prudkosť nárazu úroveň C s pracovnou šírkou triedy W2 

(W=0.8m); maximálny dynamický priehyb D=0.4 m 

 

E-CADO systém musí byť inštalovaný v súlade s inštalačnými inštrukciami danými výrobcom. 

Systém môže byť priamo napojený na betónové zvodidlá v strednom deliacom páse. Prechody 

z tohto systému na iné bezpečnostné záchytné systémy vyžadujú špeciálne schválenie. 

 

Toto schválenie platí na úrovni časti dočasnej normy EN 1317-4 ktorá je použiteľná. Schválenie 

je limitované pre použitie v rámci Nórskej Správy Verejných Komunikácií. 



 

 

 

V prípade rozporu medzi anglickou a nórskou verziou schválenia, prikladáme Nórsku verziu 

ako originál. 

 

Úrad pre kontrolu a schvaľovanie mostov 

 

S pozdravom 

 
 

 

[Podpis] 

Inger M Steen Hegeranaes  

Vedúci kancelárie          [Podpis] 

          Matteo Pezzucchi 

 


