
 

 

 

 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ  

(INTERNAL BLINDS)   

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:                             

CYS ΕΝ 13120:2008+Α1:2014 

(V03/2016) 

 

 

 

Ο οδηγός αυτός δεν αντικαθιστά με οποιοδήποτε τρόπο το πρότυπο ΕΝ13120:2008+Α1:2014. 

Τα πρότυπα ασφάλειας ΕΝ 16433:2014 και ΕΝ 16434:2014 πρέπει επίσης να εφαρμόζονται.  

 

Το περιεχόμενο του οδηγού αυτού δεν είναι εξαντλητικό και σε καμία  

περίπτωση η εφαρμογή του περιεχομένου του δεν καθιστά τα προϊόντα  

που διατίθενται στην αγορά ασφαλή για τους καταναλωτές. 

 



Εισαγωγή  

Οι εσωτερικές περσίδες χρησιμοποιούνται ευρέως στις κατοικίες εδώ και χρόνια. Οι 

πλείστες από αυτές φέρουν κορδόνια για το ανέβασμα ή το κατέβασμα τους ή για τη 

σύνδεση των διαφόρων μερών τους. Αυτά τα κορδόνια ενέχουν κίνδυνο στραγγαλισμού για 

τα παιδιά, επειδή μπορούν να σχηματιστούν βρόχοι μέσα στους οποίους μπορεί να 

παγιδευτούν τα παιδιά όταν παίζουν κοντά στα παράθυρα. Επίσης, τα παιδιά ενδέχεται να 

ανέβουν στα περβάζια των παραθύρων ή στα έπιπλα για να φτάσουν τα κορδόνια. 

Ατυχήματα μπορούν επίσης να συμβούν όταν τα κρεβάτια ή τα παιδικά έπιπλα είναι κοντά 

στα παράθυρα και τα κορδόνια είναι προσιτά στα παιδιά.  

 

Για να μειωθεί ο κίνδυνος στραγγαλισμού και εσωτερικής ασφυξίας, οι εσωτερικές 

περσίδες (και τα καλύμματα παραθύρων με κορδόνια) πρέπει να είναι σχεδιασμένες κατά 

τρόπο που να εξασφαλίζεται ότι είναι εγγενώς ασφαλείς. Συνεπώς, όταν οι εσωτερικές 

περσίδες συμμορφώνονται με το εναρμονισμένο ευρωπαϊκό πρότυπο ασφάλειας 

ΕΝ13120:2008+Α1:2014, θεωρούνται ότι είναι ασφαλής. Τα ευρωπαϊκά εναρμονισμένα 

πρότυπα ασφάλειας ΕΝ 16433:2014 και ΕΝ 16434:2014 είναι επίσης σχετικά και πρέπει να 

εφαρμόζονται. Το πρότυπο ΕΝ13120:2008+Α1:2014 εφαρμόζεται σε εσωτερικές περσίδες 

οι οποίες προορίζονται να τοποθετηθούν σε χώρους που έχει πρόσβαση το παιδί ή είναι 

πιθανόν να βρεθεί, όπως, για παράδειγμα, κατοικίες, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, εκκλησίες, 

καταστήματα, σχολεία, παιδικοί σταθμοί και δημόσιοι χώροι γενικά. Εφαρμόζεται επίσης 

σε εσωτερικές περσίδες που δεν καθορίζεται ο χώρος τοποθέτησής τους.  

 
Τα είδη εσωτερικών περσίδων που καλύπτονται από το πρότυπο ΕΝ13120:2008+Α1:2014, 

είναι τα ακόλουθα: 

1. Venetian blinds (βενετικά) 

2. Roller Blinds (ρόλερ) 

3. Vertical blinds (κατακόρυφες περσίδες) 

4. Pleated and honeycomb blinds (πλισέ και κυψελωτές περσίδες) 

5. Roman shades (συστήματα σκίασης ρόμαν) 

6. Austrian / Festoon blinds (πτυχωτά ρολά – μπαλούν / ρολοκουρτίνες) 

7. Panel Blinds (πάνελ) 

8. Plantation shutters (παντζούρια εσωτερικά) 

9. Roller-up blinds (περσίδες περιστρεφόμενες) 

 

 

 

 

 



1. Ασφαλής χρήση - Απαιτήσεις απόδοσης  

 

1.1. Γενικές Απαιτήσεις 

 

Οι εσωτερικές περσίδες, πρέπει να πληρούν τις πιο κάτω απαιτήσεις, ανάλογα με το είδος 

του κορδονιού τραβήγματος ή των εσωτερικών κορδονιών που πιθανόν να φέρουν. 

Πρόσθετα θα πρέπει να φέρουν τις προειδοποιήσεις ασφαλείας που περιγράφονται στην 

παράγραφο 3.2.  

 

Οι διατάξεις ασφαλείας που είναι αποσπώμενες από τις εσωτερικές περσίδες (π.χ.  

σταθερά συστήματα τάνυσης, συστήματα συσσώρευσης), θα πρέπει να παραδίδονται 

επισυναπτόμενα στα κορδόνια για τα οποία προορίζονται και στη θέση που πρέπει να 

τοποθετηθούν. Περαιτέρω, οι προειδοποιήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3.3, θα 

πρέπει να αναγράφονται εμφανώς στις διατάξεις ασφαλείας. 

 

 

1.2. Εσωτερικές περσίδες με λειτουργικούς  βρόχους (π.χ. roller, vertical blinds 

κ.α.) 

Ο κίνδυνος στραγγαλισμού πρέπει να ελαχιστοποιείται με την εξάλειψη των επικίνδυνων 

βρόχων, είτε με τη χρήση ενός (α) συστήματος διαχωρισμού (breakaway system) ή με τη 

χρήση ενός (β) σταθερού συστήματος τάνυσης (fixed tensioning system). 

 

1.2.1. Σύστημα Διαχωρισμού (breakaway system) 

Η εσωτερική περσίδα με λειτουργικούς βρόχους, η οποία φέρει σύστημα διαχωρισμού, 

πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

α) Το μήκος του κορδονιού έλξης  θα πρέπει να περιορίζεται ως εξής: 

1. εάν δεν καθορίζεται το ύψος εγκατάστασης (H0), το μήκος του κορδονιού έλξης 

(H2) πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο προς τα 2/3 του ύψους της περσίδας 

(H2≤2/3H), όπως φαίνεται στο Σχήμα 1. 

2. εάν καθορίζεται το ύψος εγκατάστασης (H0), η απόσταση από το δάπεδο έως το 

κάτω μέρος του κορδονιού έλξης (Η1) πρέπει να είναι τουλάχιστον 0.6 m 

(H1>0.6m). 

β) Ο επικίνδυνος βρόχος πρέπει να λύνεται όταν εφαρμόζεται σταδιακά φορτίο 6kg στο 

κορδόνι έλξης ή εντός 5 δευτερολέπτων από την εφαρμογή του φορτίου (σημειώνεται 

ότι το φορτίο έχει καθοριστεί βάσει του 5ου εκατοστημορίου της μάζας παιδιών ηλικίας 

6 μηνών σύμφωνα με το πρότυπο BS 7231-1:1990). 

 



 

Σχήμα 1. Αποστάσεις H, H0, H1 και H2 στις εσωτερικές περσίδες. 

 

1.2.2. Σταθερό σύστημα τάνυσης (fixed tensioning system) 

Το σταθερό σύστημα τάνυσης, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2, αποτελείται από: 

1. το κορδόνι έλξης, 

2. το μηχανισμό ελέγχου:  η τροχαλία και το περίβλημά της, 

3. τη σταθερή συσκευή τάνυσης 

 
Σχήμα 2. Σταθερό σύστημα τάνυσης.  

 

Το σταθερό σύστημα τάνυσης εμποδίζει τη χαλάρωση του βρόχου που σχηματίζει το 

κορδόνι έλξης. Αυτό επιτυγχάνεται με την εγκατάσταση της σταθερής συσκευής τάνυσης 

στη μέγιστη δυνατή απόσταση από το μηχανισμό ελέγχου. 



Η εσωτερική περσίδα με λειτουργικούς βρόχους, η οποία φέρει σταθερό σύστημα τάνυσης, 

πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

α) Το μήκος του κορδονιού έλξης  θα πρέπει να περιορίζεται ως εξής: 

1. εάν δεν καθορίζεται  το ύψος εγκατάστασης (H0),  

I. και το ύψος της περσίδας (H) είναι μικρότερο ή ίσο από 2.5m, το μήκος του 

κορδονιού έλξης (Η2) πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο από  1m (H2≤1m), όπως 

φαίνεται στο Σχήμα 1. 

II. και το ύψος της περσίδας (H) είναι μεγαλύτερο από 2.5 m, το μήκος του 

κορδονιού έλξης (Η2) πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο από το ύψος της 

περσίδας μειωμένο κατά 1.5 m (H2≤H-1.5m). 

2. εάν καθορίζεται το ύψος εγκατάστασης (H0), η απόσταση από το δάπεδο έως το 

κάτω μέρος του κορδονιού έλξης (Η1) πρέπει να είναι τουλάχιστον 1.5 m 

(H1>1.5m). 

β) Η απόσταση μεταξύ των δύο σκελών του κορδονιού έλξης δεν πρέπει να υπερβαίνει 

τα 5cm στο σημείο εξόδου από τη σταθερή συσκευή τάνυσης. 

Επιπλέον, το σταθερό σύστημα τάνυσης πρέπει να παραμένει λειτουργικό χωρίς να 

φθείρεται ή να σπάζει υπό την εφαρμογή φορτίου 6kg (60Ν) στο κορδόνι έλξης.  

 

1.3. Εσωτερική περσίδα με κορδόνι έλξης (venetian, pleated blinds κ.α.) 

Η εκδοχή αυτή έχει υιοθετηθεί με την παραδοχή ότι ο οδηγός (headrail) της εσωτερικής 

περσίδας είναι εγκατεστημένος σε ύψος από το δάπεδο μεγαλύτερο από 1.5m. 

Η εσωτερική περσίδα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

α) Το μήκος του κορδονιού έλξης σε πλήρη διάταξη  θα πρέπει να περιορίζεται ως εξής: 

1. εάν δεν καθορίζεται  το ύψος εγκατάστασης (H0),  

I. και το ύψος της περσίδας (H) είναι μικρότερο ή ίσο από 2.5m, το μήκος του 

κορδονιού έλξης (Η2) πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο από  1m (H2≤1m), όπως 

φαίνεται στο Σχήμα 1. 

II. και το ύψος της περσίδας (H) είναι μεγαλύτερο από 2.5 m, το μήκος του 

κορδονιού έλξης (Η2) πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο από το ύψος της 

περσίδας μειωμένο κατά 1.5 m (H2≤H-1.5m). 

2. εάν καθορίζεται το ύψος εγκατάστασης (H0), η απόσταση από το δάπεδο έως το 

κάτω μέρος του κορδονιού έλξης (Η1) πρέπει να είναι τουλάχιστον 1.5 m 

(H1>1.5m). 

 
β) Τα κορδόνια έλξης πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

1. Στην περίπτωση δύο κορδονιών έλξης: 



I. αυτά δεν πρέπει να μπλέκονται μεταξύ τους, ή εάν μπλέκονται, ο επικίνδυνος 

βρόχος πρέπει να λύνεται όταν εφαρμόζεται φορτίο 6kg ή εντός 5 

δευτερολέπτων από την εφαρμογή του φορτίου.  

II. τα κορδόνια έλξης πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους με ένα σύστημα 

διαχωρισμού. Ο επικίνδυνος βρόχος πρέπει να λύνεται όταν εφαρμόζεται 

φορτίο 6kg ή εντός 5 δευτερολέπτων από την εφαρμογή του φορτίου. 

 

2. Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα από δύο κορδόνια, τα κορδόνια έλξης 

πρέπει να συνδέονται μεταξύ τους με ένα σύστημα διαχωρισμού. Ο επικίνδυνος 

βρόχος πρέπει να λύνεται όταν εφαρμόζεται φορτίο 6kg ή εντός 5 δευτερολέπτων 

από την εφαρμογή του φορτίου. Ωστόσο, στην περίπτωση εσωτερικών περσίδων 

με περισσότερα από τέσσερα κορδόνια και στην απουσία κατάλληλου συστήματος 

διαχωρισμού, είναι αποδεκτό τα κορδόνια να συνδέονται με ένα μόνο κορδόνι 

έλξης υπό την προϋπόθεση ότι το σύστημα διαχωρισμού τοποθετείται σε 

απόσταση μικρότερη από 50 mm από τον οδηγό, όταν η εσωτερική περσίδα 

βρίσκεται σε πλήρη διάταξη. 

 
γ) Πρέπει να παρέχεται ένα σύστημα συσσώρευσης (βλέπε σχήμα 4 - σημείο ζ) έτσι ώστε 

τα κορδόνια έλξης να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά, εκτός αν το μήκος του 

κορδονιού περιορίζεται στις τιμές που ορίζονται στο εδάφιο 1 σε όλες τις θέσεις της 

εσωτερικής περσίδας. Το σύστημα συσσώρευσης πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε: 

1. Το πλήρες μήκος του κορδονιού έλξης να μπορεί να συσσωρευτεί και να 

διατηρηθεί όταν η εσωτερική περσίδα είναι σε πλήρως ανασυρόμενη θέση. 

2. το μήκος του κορδονιού να μην απελευθερώνεται περισσότερο από 10cm μετά την 

εφαρμογή δύναμης 60N σε οποιοδήποτε από τα κορδόνια σε κάθε πλευρά της 

συσκευής συσσώρευσης, με τη περσίδα να βρίσκεται σε πλήρως ανασυρόμενη 

θέση. 

 

 

1.4. Εσωτερικές περσίδες με προσβάσιμα εσωτερικά κορδόνια (venetian, pleated 

blinds κ.α.) 

Τα εσωτερικά κορδόνια θεωρούνται προσβάσιμα, εάν το όργανο προσομοίωσης παιδικού 

κεφαλιού (όπως ορίζεται στο πρότυπο EN 16433), μπορεί να εισαχθεί εντός του βρόχου 

που σχηματίζουν. 

Εάν το εσωτερικό κορδόνι είναι προσβάσιμο: 

α) η μέγιστη απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών σημείων προσάρτησης/συγκράτησης 

των εσωτερικών κορδονιών πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση με 20cm και 

β) να μην είναι εφικτό να εισαχθεί το όργανο προσομοίωσης παιδικού κεφαλιού όπως 

ορίζεται στο πρότυπο EN 16433, αφού πρώτα έχει εφαρμοστεί μια κάθετη δύναμη 50N. 



Εάν δεν πληρείται είτε το α) είτε το β), ο επικίνδυνος βρόχος πρέπει να λύνεται όταν 

εφαρμόζεται φορτίο 6kg ή εντός 5 δευτερολέπτων από την εφαρμογή του φορτίου.  

Οι εσωτερικές περσίδες που δεν είναι ειδικά κατασκευασμένες για κουφώματα 

συγκεκριμένης κατασκευής (stock blinds), πρέπει να επιδέχονται ρύθμιση από τον 

εγκαταστάτη ή το χρήστη προκειμένου να περιοριστεί η δημιουργία επικίνδυνων βρόχων. 

Στην περίπτωση αυτή, κάθε διάταξη ασφαλείας που παρέχεται πρέπει να τοποθετείται έτσι 

ώστε η εσωτερική περσίδα να κλειδώνει όταν βρίσκεται σε πλήρως ανασυρόμενη θέση. 

Πρέπει να παρέχονται οδηγίες έτσι ώστε ο χρήστης ή ο εγκαταστάτης να μπορεί να 

ρυθμίσει τη θέση της εν λόγω διάταξη ασφαλείας και η εσωτερική περσίδα να είναι 

πλήρως λειτουργική. Επιπλέον, η προειδοποίηση που παρουσιάζεται στο Σχήμα 3 θα 

πρέπει να φαίνεται ευδιάκριτα  στη διάταξη ασφαλείας. 

 

Σχήμα 3. Εικονίδιο προειδοποίησης.  

 

 

* Όπου γίνεται αναφορά στο κείμενο σε κορδόνια, συμπεριλαμβάνονται επίσης οι 

αλυσίδες, οι αλυσίδες με σφαιρίδια και παρόμοια είδη.  

** Σημειώνεται ότι οι μέθοδοι δοκιμών των εσωτερικών περσίδων για προστασία από 

κινδύνους στραγγαλισμού, καθορίζονται στο πρότυπο ασφάλειας EN 16433:2014. 

 

 

 

 

 

 

 



2.   Διατάξεις ασφαλείας 

Οι διατάξεις ασφαλείας πρέπει να πληρούν τις πρόνοιες του προτύπου EN 16434:2014. 

Παραδείγματα διατάξεων ασφαλείας παρουσιάζονται στο Σχήμα 4. 

  

(α) Τροχαλία τάνυσης (tension pulley)  
(β) Σύστημα αλυσίδας τάνυσης με σφαιρίδια 
(ball chain tensioning system) 

  

(γ) Cord safety tassel 
(δ) Συνδετήρας ασφάλειας αλυσίδας με 
σφαιρίδια (ball-chain safety connector) 

   

 
(ε) Rear cord breakaway system (στ) Kορδόνι τάσης (pull cord(s) stop) 

  

(ζ) Κλιπ δεσίματος (cleat) 
(η) Συσκευές που αποτρέπουν το μπλέξιμο 
(non-tangle tassel) 

 

Σχήμα 4. Διατάξεις ασφαλείας. 

 



3. Προειδοποιήσεις   
 

3.1. Γενικές Προειδοποιήσεις  

Το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης/εγκατάστασης. Στις οδηγίες 

χρήσης/εγκατάστασης, πρέπει να αναγράφεται η προειδοποίηση:  "Πρέπει να διαβάσετε 

τις οδηγίες πριν θέσετε σε λειτουργία το προϊόν", συνοδευόμενη από το σύμβολο του 

γενικού κινδύνου, όπως πιο κάτω: 

 

"Πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες πριν θέσετε σε λειτουργία το προϊόν" 

 
3.2. Προειδοποιήσεις για προστασία από στραγγαλισμό 

Οι προειδοποιήσεις για προστασία από στραγγαλισμό συνδέονται με τις απαιτήσεις για 

προστασία από το στραγγαλισμό που καθορίζονται στο Κεφάλαιο 1.  

Σε αυτές τις προειδοποιήσεις πρέπει να περιλαμβάνεται το εικονίδιο που παρουσιάζεται 

στο Σχήμα 3 και το ακόλουθο κείμενο, μετά από τη λέξη ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: 

 Οι βρόχοι που σχηματίζονται σε κορδόνια, αλυσίδες και ιμάντες που 

χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία του προϊόντος έχουν προκαλέσει στραγγαλισμό 

μικρών παιδιών. 

 Για αποφυγή στραγγαλισμού και πνιγμού, τα κορδόνια πρέπει να τοποθετούνται 

μακριά από τα μικρά παιδιά. Τα κορδόνια μπορεί να τυλιχτούν γύρω από τον λαιμό 

ενός παιδιού. 

 Απομακρύνετε τα κρεβάτια και τα έπιπλα από τα κορδόνια των καλυμμάτων 

παραθύρων. 

 Μη δένετε τα κορδόνια μεταξύ τους. Βεβαιωθείτε ότι τα κορδόνια δεν μπλέκονται 

και δεν σχηματίζουν βρόχο. 

 

3.3. Άλλες ειδικές προειδοποιήσεις  

Η προειδοποίηση που σχετίζεται με διατάξεις ασφαλείας, ο οποίες αποτελούν 

αποσπώμενα τμήματα των εσωτερικών περσίδων, πρέπει να αναφέρουν τα εξής:  

«Υπάρχει κίνδυνος στραγγαλισμού των παιδιών αν δεν τοποθετήσετε αυτή τη διάταξη. 

Να χρησιμοποιείτε πάντα τη διάταξη ασφαλείας για να μένουν τα κορδόνια ή οι 

αλυσίδες μακριά από τα παιδιά». 

Η προειδοποίηση στην περίπτωση εσωτερικών περσίδων με προσβάσιμα εσωτερικά 

κορδόνια πρέπει να αναφέρει τα ακόλουθα:  

«Υπάρχει κίνδυνος στραγγαλισμού των παιδιών αν αυτή η διάταξη δεν εγκατασταθεί και 

ρυθμιστεί. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και εγκαταστήστε αναλόγως". 

* Οι προειδοποιήσεις στις παρ. 3.2 & 3.3 δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα που δεν 

φέρουν κορδόνια.  


