
 

RUČNÉ OVLÁDACIE ZARIADENIE (ROZ)
PODĽA ODST. 5.1.4 NORMY 
STN EN 81-73 ED. 2

Novelizovaná norma STN EN 81-73 ed. 2 z roku 
2021 „Bezpečnostné pravidlá na konštrukciu  
a montáž výťahov...Časť 73: Fungovanie výťahov 
v prípade požiaru“ s účinnosťou od 31. 7. 2022 
uviedla do platnosti nové požiadavky na bezpeč-
nosť. Dôležitou zmenou je požiadavka na ručné 
ovládacie zariadenie (ROZ) podľa bodu 5.1.4.
 
Ručné ovládacie zariadenie (ROZ) je ovládací  
prostriedok, ktorý vytvára signál pre privolanie 
výťahu. Po aktivácii ROZ pri vzniku požiaru zaisťuje 
návrat klietky výťahu do stanovenej stanice, v ktorej 
je umožnený výstup cestujúcim.

Spoločnosť EK-INDUSTRY SK, s.r.o. pripravila  
v spolupráci s TÜV dve varianty ROZ  
s označením XC_ROZ a PQ01XC_ROZ, ktoré 
spĺňajú nové požiadavky STN EN 81-73:2021.

XC_ROZ - ROZ pre montáž do panelu,
do zárubne

PQ01XC_ROZ - ROZ v krabičke
pre nástennú montáž
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PQ01XC_ROZ - ROZ v krabičke
pre nástennú montáž

Obsah zostavy/balenia:

- Aretačné tlačidlo, 2x kľúčik, v krabičke
- Transparentný kryt
- Plomba
- Samolepka s piktogramami stavu aretačného  
  tlačidla, rozmer štítku 50x32 mm
- Samolepka výstrahy „Nepoužívať v prípade  
  požiaru“, rozmer štítku 100x100 mm
- Rozmery: 75 x 75 x 90 mm (š x š x v)

XC_ROZ - ROZ pre montáž do panelu,
do zárubne

Obsah zostavy/balenia:

- Aretačné tlačidlo, 2x kľúčik
- Transparentný kryt
- Plomba
- Samolepka s piktogramami stavu  
  aretačného tlačidlá, rozmer štítku 50x32mm
- Samolepka výstrahy „Nepoužívať v prípade
  požiaru“, rozmer štítku 100x100 mm
- Rozmery vonkajšie - viditeľné časti zostavy:
  Ø50/výstupok 67/ x 36 mm (Ø x výška krytu)
- Rozmery vnútorné - skryté časti zostavy:  
  40x30 (adaptér, NC) x 40 mm (celková  
  hĺbka)

Polohy XC_ROZ

Polohy PQ01XC_ROZ
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