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1 Въведение 
За да се гарантират дълготрайното функциониране и експлоатационната безопасност на 
прозорците и балконските врати в рамките на очаквания срок на тяхното използване, трябва 
да се отдели специално внимание на закрепването на важните за безопасността части от 
обкова. Такива са носещите елементи като например шарнирни лагери и ъглови лагери. 
Тази директива дава под формата на таблици (виж глава 8) задължителните норми за силите 
при шарнирните и ъгловите лагери в монтирано състояние, които трябва да се гарантират при 
използването на обкови за отваряне по вертикалната ос и за отварянето по вертикалната и 
хоризонтална ос от производителя на прозорци и балконски врати за неговия продукт. 
Едновременно с това тя дава и препоръки като помощ за изпълнението на тези норми. 

Отговорността за достатъчната здравина на частите на обкова е на производителя на 
обкова. 
Отговорността за технически правилното закрепване на частите на обкова към материала на 
рамката (рамка на крилото и прозоречна рамка) и гарантирането на посочените тук 
изисквания е на производителя на прозорци и балконски врати. Посочените в таблиците 
(виж глава 8) сили трябва да се гарантират от производителя на прозорци и балконски врати 
в зависимост от съответното максимално тегло на произведените от него крила. 

Съдържанието на тази директива трябва да е фиксирано в заводския производствен контрол 
на производителя на прозорци и балконски врати. Повече указания за заводския 
производствен контрол ще намерите в EN 14351-1. 

 

2 Област на приложение 
Настоящата директива определя изискванията за закрепване на носещите части на обкова на 
обковите за отваряне по вертикалната ос и за отваряне по вертикалната и хоризонталната ос 
според дефинициите в глава 3. 
Посочените изисквания трябва да се прилагат по смисъл при подобни обкови за други видове 
отвори. 

Спецификациите в тази директива важат за всички материали и техните комбинации, от които 
се произвеждат прозорци и балконски врати. 
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3 Понятия 
3.1 Обков за отваряне по вертикалната и хоризонталната ос 
 

 

Обковите за отваряне по вертикалната и 
хоризонталната ос отварят и затварят прозорци и 
балконски врати. Обковите за отваряне по 
вертикалната и хоризонталната ос се използват, за 
да могат активните крила на прозорците и 
балконските врати да се придвижват с натискане на 
дръжката на прозореца от затворено положение 
първо в положение на завъртане (положение на 
въртене) и след това в наклонено положение (крайно 
положение на ножиците) (виж примера за десни или 
леви активни крила). 

 

 

3.1.1 Обков за отваряне с една ръка по вертикалната и хоризонталната ос 
Различните положения на обкова (затворено положение, положение на завъртане и 
наклонено положение) могат да се реализират чрез натискане на една дръжка на прозореца. 

 

3.1.2 Обков за отваряне с две ръце по вертикалната и хоризонталната ос 
Различните положения на обкова (затворено положение, положение на завъртане и 
наклонено положение) могат да се реализират чрез натискане на минимум две дръжки на 
прозореца. 

 

3.2 Обков за отваряне по хоризонталната и вертикалната ос 
 

 

Обковите за отваряне по хоризонталната и 
вертикалната ос отварят и затварят прозорци и 
балконски врати. Обковите за отваряне по 
хоризонталната и вертикалната ос се използват, за 
да могат активните крила на прозорците и 
балконските врати да се придвижват с натискане на 
дръжката на прозореца от затворено положение 
първо в наклонено положение (крайно положение на 
ножиците) и след това в положение на завъртане 
(положение на въртене) (виж примера за десни или 
леви активни крила). 

 

 

3.2.1 Обков за отваряне с една ръка по хоризонталната и вертикалната ос 
Различните положения на обкова (затворено положение, наклонено положение и положение 
на завъртане) могат да се реализират чрез натискане на една дръжка на прозореца. 

 

3.2.2 Обков за отваряне с две ръце по хоризонталната и вертикалната ос 
Различните положения на обкова (затворено положение, наклонено положение и положение 
на завъртане) могат да се реализират чрез натискане на минимум две дръжки на прозореца 
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3.3 Обков за отваряне по вертикалната ос 
 

 

Обковите за отваряне по вертикалната ос се 
използват за придвижването на активните крила на 
прозорците и балконските врати с натискане на 
дръжката на прозореца от затворено положение в 
положение на завъртане (положение на въртене). 
Обковите за отваряне по вертикалната ос се 
изпълняват принципно като обкови за отваряне с 
една ръка по вертикалната ос (виж примера за десни 
или леви активни крила). 

 

 

3.4 Монтажно положение на обковите 
В следните дефиниции под понятието „обкови“ трябва да се разбират всички функционални 
елементи, като например челни части, заключващи елементи и/или ригли, чиято цел е 
поставянето на обкова на активното крило в затворено или в отворено положение (например 
наклонено положение или положение на завъртане). Изключение правят дръжките на 
прозорците. 
Монтажното положение на лагерите (например ъглова панта на ножицата с шарнирен лагер и 
ъглов лагер с панта на крило) е дефинирано отделно в глава 3.5. В описанието на 
конструкцията на прозорец монтажните положения на обковите и лагерите трябва да се 
специфицират отделно. 
Дръжката на прозореца за задвижване на обкова на активното крило се поставя принципно 
видимо. При конструкциите за отваряне с две ръце това важи и за всички необходими дръжки 
на прозорци. Различните конструкции трябва да се специфицират отделно в описанието на 
прозоречната конструкция. 

 

3.4.1 Открити обкови 
Обковите, при които функционалните елементи, като например ригли или заключващи 
елементи, се виждат и при затворено крило. Към тях спадат например откритите прътови 
ключалки. 

 

3.4.2 Скрити обкови 
Обковите, при които функционалните елементи, като например челни части и/или ригли, са 
монтирани във фалца между рамката на крилото и прозоречната рамка и не се виждат при 
затворено крило. 
Предпоставките за това са: 

 матови (непрозрачни) материали за рамки 
 прозоречни конструкции, при които при затворено крило фалцът между рамката на крилото 
и прозоречната рамка е покрит от външната и вътрешната страна.  
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3.4.3 Полускрити обкови 
Обковите, при които функционалните елементи, като например челни части, ригли и части на 
прозоречната рамка, са монтирани във фалца между рамката на крилото и прозоречната 
рамка и се виждат само частично при затворено крило. 

За това могат да допринесат следните предпоставки: 
 частично прозрачни материали за рамките  

 прозоречни конструкции, при които при затворено крило фалцът между крилото и 
прозоречната рамка не е покрит изцяло от външната и/или вътрешната страна. 

 
Това може да се получи например при равна прозоречна профилна конструкция, при която при 
затворено крило се вижда фалцът през едва видима фуга (засенчен канал) между рамката на 
крилото и прозоречнатарамка. 

 

3.5 Монтажно положение на лагерите 
По-долу се дефинира монтажното положение на лагерите, като при една прозоречна 
конструкция може да се работи с различни монтажни положения на лагерите: 
Пример: 
Открит лагер в долната и скрит лагер в горната ъглова зона. 

 

3.5.1 Открити лагери 
Обкови, при които всички лагери от страна на прозоречната рамка се виждат при затворено 
крило. По правило поне частично се виждат и съответстващите части на лагерите от страна 
на крилото. 

 

3.5.2 Скрити лагери 
Обкови, при които всички лагери от страна на прозоречната рамка не се виждат при 
затворено крило. 
Предпоставките за това са: 

 матови (непрозрачни) материали за рамки 
 прозоречни конструкции, при които при затворено крило фалцът между рамката на крилото 
и прозоречната рамка е покрит от външната и вътрешната страна. 
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3.5.3 Полускрити лагери 
Обкови, при които всички лагери от страна на прозоречната рамка се виждат само частично 
при затворено крило. 

За това могат да допринесат следните предпоставки: 
 частично прозрачни материали за рамките  

 прозоречни конструкции, при които при затворено крило фалцът между крилото и 
прозоречната рамка не е покрит изцяло от външната и/или вътрешната страна. 

 Обкови, чиито лагери са поставени така в крилото, че при ортогонален поглед към 
повърхността на затвореното крило са покрити, а при страничен поглед се виждат поне 
частично. 

 

Това може да се получи например при равна прозоречна профилна конструкция, при която при 
затворено крило се вижда фалцът през едва видима фуга (засенчен канал) между рамката на 
крилото и прозоречната рамка. 

 

4 Сертификати за дълготрайно функциониране 
Обковите за отваряне по вертикалната ос и за отваряне по вертикалната и хоризонталната ос 
се тестват с оглед на дълготрайното им функциониране според европейския стандарт EN 
13126-8 или RAL-RG 607/3. Това са възпроизводими изпитания на обкова. Резултатите от 
тези изпитания се прехвърлят чрез съответната документация за обкова и спецификациите в 
настоящата директива за прилагане при прозорците и балконските врати. 

 
Удостоверяването на дълготрайното функциониране на прозорците и балконските врати 
трябва да се извърши съгласно EN 1191. Резултатите могат да се класифицират съгласно EN 
12400. Производителят на прозорци и балконски врати носи отговорността за 
дълготрайното функциониране на своите продукти. 
 

Всички норми и указания на производителите на системите на прозоречни профили трябва да 
се спазват от производителя на прозорци и балконски врати. 
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5 Препоръки за закрепването 
По-долу са посочени препоръките за изпълняване на изискванията на настоящата директива. 
Изпълняването на тези препоръки не замества необходимите за сертификат изпитания 
съгласно глава 7. 
Принципно се препоръчва използването на висококачествени винтове с подходящи размери. 
Използваните винтове трябва да съответстват на съответния материал на прозореца. Трябва 
да се изпълняват нормите в документацията на производителя на обкова. 

 

5.1 Дървени прозорци (скица 1, глава 6) 
Препоръчват се следните дървесни видове съгласно HO.06-1 с обемна плътност: 

 дървесина от иглолистни дървесни видове (при съдържание на влага 13 ±2 %) 
обемна плътност по-голяма или равна на 0,35 гр./см3 

 
 дървесина от широколистни дървесни видове (при съдържание на влага 13 ±2 %) 
обемна плътност по-голяма или равна на 0,45 гр./см3 

 

5.2 PVC прозорци (скица 2, глава 6) 
При тегло на крилото до 80 кг може да е достатъчно закрепване с две профилни стени, ако са 
осигурени зададените сили на изваждане съгласно раздел 8, таблица 1. 
При тегло на крилото над 80 кг зададените сили на изваждане съгласно раздел 8,таблица 1 
трябва да се гарантират или с конструктивно зададени величини в профила, или с подходящи 
изваждащи се елементи (стоманено усилване, ъглов съединител, профили за запълване и 
т.н.). 

 

5.3 Алуминиеви прозорци (скица 3, глава 6) 
При алуминиевите прозорци се препоръчва закрепването към профила да не се извършва 
само с винтово съединение в профилната стена, а допълнително в подходящ „ъглов 
свързващ винкел“. 
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6 Чертежи към препоръките 
Чертеж 1 – дърво  
 

 

 

 

 

Чертеж 2 – PVC 
 

 
 

 

Чертеж 3 – алуминий  
 

 

 

 

 

Легенда 
1 изваждащ се елемент 
2 усилващ профил 

3 ъглов свързващ винкел 
 

  

На чертежите са показани примери с открити лагери. Те важат и за монтажните положения 
„скрито“ и „полускрито“ съгласно дефинициите в глава 3. 
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7 Извършване на изпитания 
За извършването на изпитания съответните части на прозоречната конструкция се 
съоръжават така, че да отговарят на начина на производство на производителя на прозорци и 
балконски врати в най-неблагоприятния случай; в зависимост от 

 (максималното) тегло на крилата, които се произвеждат от производителя на прозорци, 

 използваните винтове, 
 вида на винтовото съединение (например с или без предварително пробиване) или 
алтернативно закрепване с клеми, 

 действително използваните части на обкова. 
 
При PVC профилите съответно допълнително: 

 вида, положението и закрепването на стоманеното усилване или на усилващия профил, 
 най-неблагоприятната ситуация (всички винтове, част от винтовете или без винтове в 
усилващия профил), 

 използването на изваждащ се елемент или на друго допълнително помощно средство за 
завинтване. 

 

Образците се закрепват на подходящи монтажни плочи (за предпочитане стоманени) и се 
натоварват на машина за изпитване на опън (машина за изпитване на разкъсване)  
(подходящ работен обхват на натоварването със сила с 10 мм/мин.).  
Трябва да се достигнат минимум посочените в таблиците (виж глава 8) стойности за 
съответната сила в зависимост от теглото на крилото. 

 
 

8 Зададени величини за силите 
Посочените в таблица 1 стойности за сили на опъване се отнасят за използваната ножица 
заедно със съответстващия шарнирен лагер. Специално удостоверение за ъгловия лагер не е 
задължително необходимо, ако системата за закрепване е технически сравнима с тази на 
шарнирния лагер. Ако липсва техническа сравнимост, посочените в таблица 2 сили за 
ъгловия лагер трябва да се удостоверят специално. 
Посочените в таблица 1 и 2 контролни стойности служат за основа за изчислението на 
съответните сили и отговарят на тези на EN 13126-8. На фигура 1 и 2 са показани примери на 
открити лагери. Те важат и за монтажните положения „полускрито“ и „скрито“ съгласно 
дефинициите в глава 3. 
Зададените тук сили се отнасят за дълготрайното функциониране съгласно EN 13126-8 и не 
включват нито статични допълнителни товари нито допълнителни натоварвания съгласно EN 
14608 или EN 14609. С оглед на допълнителните натоварвания за цялата система за 
прозорци или балконски врати са необходими специални удостоверения съгласно тези 
стандарти според желаната класификация съгласно EN 13115.  
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Фиг. 1: Подготовка за изпитанието 
за шарнирния лагер, сила на опън F 

съгласно таблица 1 

При обковите с максимално допустими маси на 
крилата (mF) над 200 кг е в сила: 

21400
1550105

×
××

×= FmF  

mF = максимално допустима маса на крилото в кг 
F  = сила на опън в N, с която трябва да се извърши изпитанието 
 
Легенда 
1 Материал на рамката – закрепване на лагера 

според технологията на производителя на 
прозорци 

2 Монтажна плоча – за предпочитане стоманена 

Таблица 1 
Изпитание със статично натоварване за ножици с шарнирен лагер, извършване на 
натоварването 90° по посока на отваряне съгласно Фиг. 1 

 

Контролна стойност 
1300 мм x 1200 мм 

Контролна стойност 
1550 мм x 1400 мм 

Клас 
на 

използвания 
обков Макс. тегло на 

крилото 
кг 

Сила на опън F
 

N 

Макс. тегло на 
крилото 

кг 

Сила на опън F
 

N 

050 50 1400 – – 

060 60 1650 – – 

070 70 1900 – – 

080 80 2200 – – 

090 90 2450 – – 

100 100 2700 – – 

110 110 3000 – – 

120 120 3250 – – 

130 130 3500 – – 

140 – – 140 3900 

150 – – 150 4200 

160 – – 160 4400 

170 – – 170 4700 

180 – – 180 5000 

190 – – 190 5300 

200 – – 200 5500 
1501 

Извършване на натоварването (сила на опън F) с: 10 мм/мин. 
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Фиг. 2: Подготовка за изпитанието 
за ъгловия лагер, сила на натиск F 

съгласно таблица 2 

При обковите с максимално допустими маси на 
крилата (mF) над 200 кг е в сила: 

( )
22

10
21400

1550105,2 ×+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

×
×××= F

F mmF  

mF = максимално допустима маса на крилото в кг 
F  = сила на натиск  в N, с която трябва да се извърши изпитанието 
 

Легенда 
1 Ъглова зона и монтаж на ъгловия лагер според 

технологията на производителя на прозорци 
2 Монтажна плоча – за предпочитане стоманена 

(ъгъл X съгласно таблица 2) 
 

Таблица 2 
Изпитание със статично натоварване за ъглов лагер с панта на крило, извършване на 
натоварването съгласно Фиг. 2 

 

Контролна стойност 
1300 мм x 1200 мм 

X = 30° 

Контролна стойност 
1550 мм x 1400 мм 

X = 30° 

Клас 
на 

използвания 
обков 

Макс. тегло на 
крилото 

кг 

Сила на натиск 
F 
N 

Макс. тегло на 
крилото 

кг 

Сила на натиск 
F 
N 

050 50 1425 – – 

060 60 1710 – – 

070 70 1990 – – 

080 80 2275 – – 

090 90 2560 – – 

100 100 2845 – – 

110 110 3130 – – 

120 120 3415 – – 

130 130 3700 – – 

140 – – 140 4000 

150 – – 150 4290 

160 – – 160 4575 

170 – – 170 4860 

180 – – 180 5145 

190 – – 190 5430 

200 – – 200 5715 
Извършване на натоварването (сила на натиск F) с: 10 мм/мин. 
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9 Използвана литература 
 
 

RAL-RG 607/3 Спецификации за качеството и изпитанията на обковите за отваряне по 
вертикалната ос и за отваряне по вертикалната и хоризонталната ос 

HO.06-1 Инструкция на VFF (Съюз на производителите на прозорци и фасади 
Франкфурт) 

Видове дървен материал за производството на прозорци 
EN 1191 Прозорци и врати. Устойчивост при многократно отваряне и затваряне. 

Метод за изпитване 
EN 12400 Прозорци и врати. Механична дълготрайност. Изисквания и класификация 
EN 12608 Профили от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U) за производството 

на прозорци и врати. Класификация, изисквания и методи за изпитване 
EN 13115 Прозорци. Класификация на механичните свойства. Вертикално 

натоварване, усукване и сила на задвижване 

EN 14608 Прозорци – Определяне на устойчивостта при вертикално преместване  

EN 14609 Прозорци. Определяне на устойчивостта на статичното усукване 

EN 13126-8 Метален обков в строителните конструкции. Изисквания и методи за 
изпитване за прозорци и балконски врати. Част 8: Обков за отваряне чрез 
въртене на вертикална и хоризонтална ос 

EN 14351-1 Врати и прозорци. Стандарт за продукт, технически характеристики. 
Част 1: Прозорци и външни врати без характеристики за устойчивост на 
огън и/или пропускане на дим и с външна защита срещу пожар за покривни 
прозорци 
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Тази директива е изработена в сътрудничество с: 
 

 

Fachverband Schloss- und Beschlagindustrie e.V. Velbert (Професионален съюз на 
производителите на ключалки и обков рег.д-во Фелберт) 

Offerstraße 12 

D-42551 Velbert (Фелберт) 

 

 

Prüfinstitut Schlösser und Beschläge PIV Velbert (Изпитвателен институт за ключалки и 
обкови PIV Фелберт) 

Wallstraße 41 

D-42551 Velbert (Фелберт) 

 

 

Institut für Fenstertechnik e.V. (Институт по прозоречна техника рег.д-во) 

Theodor-Gietl-Straße 7-9 

83026 Rosenheim (Розенхайм) 

 

Резултатите на изследователския проект NGF „Годност за 
използване и експлоатация на прозорците“ под 
ръководството на ift Розенхайм бяха взети под внимание 
при разработката. 


