ceÍtifkační
oígánč'3013akreditovaný
clA' VýzkUmnýúslavpozemních
staveb. ceÍtifikačÍÍ
spo|ečnost'
s r'o'
|c:25052063Íe|': oo420271751148' Fa\:004202a1u7 24'1i E-mai|:info@Wps'cz
Protoko|o stanoven
i VIastnosli
VÝpočlem součinitel
orosluouteD|aP_ 30'13oV _ 10 -023í

obrázekě. 1 svis|ýřez rámovoukombinaciokna
bez zask|eni(koptedokumentaceýýrobce)
!

^t\ l'

':.1

ii,
i i,i,'

i, ii,
ll-

3, VSTUPNíHoDNow
3.í součinitelprostuputep|arámem
podmínky
okrajové
výpočtu
dle lsN EN Iso '10077-1
odporpřipřestupu
tep|anaVnitřnlstraně:
povrchu:
odporpři přestuputep|aV koutěna Vnitřním
odporpři přestuputep|ana Vnější
strané:

R.i= o'13m,'KAy'ý
Rs = 0,20 m' K^/V
R," = o,o4 m2K^/ý

Vstupnihodnoty
proÍi|u
Teplenětechnickév|astnostimateriá|ú
rámoVékombinaceokna by|ypoužityd|e lsN 73
0540.3a ČsNEN |so 10077- 2'
Geometrieprofi|urámu okna s křid|emby|aposkytnutaVýrobcem'Do Výpočtuby| zahrnutvliv
hIiníkové
okapnice'
Postuostanovení
Lf,D řezu prďi|u rámuokna s křídPro Výpočtové
stanovení
dvojrozměrné
tepe|népíopustnosti
prostupu
|emby|použitautorizovaný
software,,Stavebni
fyzikaVerze2009- Area..součinite|
tep|aoknemby|Vypoětenpro rámovoukombinaciparapetua ostění/nadpraŽi'
Vyhodnocení
prostuputep|a rámoVékombinacejednoduchého
Výpočetsoučinite|e
dřevěnéhookna by|stanoISO
10077
2.
ven dle ISN EN
prostuputep|aparapetního
profiIurámu okna s křídlem:
Součinite|
Ur = 1,8W/(m'zK)
Souěinite|prostuputepla profilurámu ostěni(nadpraží)
okna s křídlemI
Ur = 1,4W(m' K)
pÍostupu
součinite|
Průměrný
teplaparapetnihoprofi|ua kříd|aokna
Ur = 1,5W(m'?

P-30130V-10-0231BETYS

stíanač'3/ce|

c'e|tiÍkačni
orgánč.3013akÍeditovaný
Č|A'VýzkumnýÚstavpozemních
staveb certifikační
společnosl'
s r.o'
lC:25052063Tel.: OO42O271751148,Fax Oc/20281O17241t E-mail:into@vups.cz
Proloko|o stanoveniv|astnosti
výpoětem součjnitel
te!|aP- 3013oV- 10 - 0231
orostuDu

prostuputep|azask|ením
3.2 součinite|
prostupu
před|oženého
Hodnoty
součinite|e
tep|abylypřevzatyz technického
Iistuzask|ení
vý.
robcem.
prostupu
součiniteI
tep|aizo|aěního
dvojsk|a
Ue = 1,0W(m'zK)
- variantaa :
_ variantab:
prostupu
součinitel
tep|aizo|ačního
dvojsk|a
Ue = 1,1W/(m1K)
prostupu
součinitel
tep|aizo|aěního
dvojsk|a
c:
ue =0,8w(m' K)
- varianta
3.3 Lineárníčinite|prostuputepla
jsouuvažovány
prostupu
přeyzatou
Lineámičinite|e
tep|a
tabu|kovou
hodnotou
z ČsN73 o54o-3:
prostuputep|apro plastovýdistanční
Lineárničinite|
rámečekTG||
prostupu
Lineárnlčinitel
tep|aprokovový|

qJs= 0,06W(m K)
qrs= 0,08W(m.K)

3.4 Geometrickév|astnostiokna

prostupu
proreferenčn|
Hodnotasoučinite|e
tep|aoknaby|astanovena
rozměry1,23(r 25 %)m
x 1'a8G 25 %o)
prostupu
m d|ecSN 73 0540.3prooknase součinite|em
tep|azask|eni
s
Uo 1,9Wi(m'K).
Plochazasklenil
P|ochaparapetního
rámu:
(nadpraží)|
P|ochafámu osténí
Dé|kaíunkěnispáry|

As = 1,36m'?
= 0,12m'Ž
Ar p","pa
= 0,34 m'?
Ar o.tenr
ls = 4,70m

4. VYHODNOCENI
il.l Výs|edkyvýpočtudřevěnéokno typ |v68 pro variantu typu a) zask|eníizo|ačním
dvoisklem Us = 1,0w/(mr.K)
Pň výpočtu
souónite|epostuputep|ajednoduďéhookna býo postupovánopodleČSNEN |so 10077. 1'

souěinitelprostuputep|ajednoduchého
otevíravého
eurooknadřevěnéhotyp 68 normovýchrefeprostuputeplazask|ení
renčních
rozměrů1,23m x 1,48m, s izo|ačnim
dvojsk|emo součinite|i
U, = 1,0W/(m..K)'s rámovouh|iníkovou
okapnic|'s jednostupňovým
dorazovýmtěsněním
a s p|astovým
distančním
rámečkem
TGI zohledněnýmve Výpočtu
tabu|kovou
hodnotouI
U* = í,3W(m' K)
4.2 Výs|6dkyvýpoětu dřevěnéokno typ |V68pro variantu typu b) zask|eni izo|aěnímdvoj.
sklem Ug= í'í W(m..K)
Pň \.ýpočlu
souónite|eprostuputep|ajednoduchého
oknabylopostupovánopod|eČSNEN |So 10077' 1'
součinitelprostuputep|ajednoduchého
otevíravého
eurooknadřevěnéhotyp 68 normovýchrefeprostuputeplazask|ení
renčních
rozměrů1,23m x 1'48 m, s izolačním
dvojsk|emo součinite|i
Uo= 1'1 W/(m,K)' s rámovouhliníkovou
okapnici,. jednostupňovým
dorazovýmtěsněním
a s p|astovým
distančním
rámečkem
TGIzohledněnýmVe výpočtu
tabuIkovouh

U* = í'4W(

P-30130V-1G0231_
BETYS

\ffóu\
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c€ r tiÍkačníoÍgánč'3013akÍeditovaný
Č|A'Výzkumnýústavpozemnichslaveb. cerliÍikační
spo|ečnosl'
s r'o'
|c:25052063Te|': 00420271 751 148, Fax:oo4202a1o17241; E mai|:inío@Vups'cz
prostuoutep|aP *3013 oV- 10 - 0231
PÍotokolostanovení
v|astnosti
výpočtem součinite|

4.3 výs|edky výpočtudřevěnéokno typ |V68 pro variantu typu c) zaskleníizo|ačním
dvoisklem Us = 0,8 W(m'.K)
prostuputep|ajednoduchého
Pň v.ýpočiu
součinite|e
oknabýo postupovánopod|eČsNEN lso 1oo77- '1.
prostuputep|ajednoduchého
Součinitel
otevíravého
eurooknadřevěnéhotyp 68 normovýchreferenčních
rozměrů1'23 m x 1'48 m, s izo|ačním
dvojsk|emo souóinite|iprostuputeplazask|ení
Ug= 0,8 W(m,.K), s rámovouhlinikovouokapnicí,s jednostupňovým
dorazovýmtěsněním
a s p|astovým
a kovovýmdistančním
rámečkem
zoh|edněným
Ve výpoótutabuIkovouhodnotou:

U* = í,2W(m, K)

5. PosoUzENísHoDYs TEcHN|cKoUsPEc|F|KAcí
Podk|adempro posouzenishodys technickouspecifikacív|astnosti
výrobkuje dek|arace\.ýrobce.
TypvýŤobku

výrobku

Teďnilé specifkace

Požedď/enáhodnobdle Výs|edekzkoušky;
technic*áspecifkace
4išlěnl

a) izo|ačnl
ďoisk|o

EuÍookna
dvojlk|o
dřevěnéhob)izo|ačni
typ68

1,3w(m'z.lO
Dek|al€ce ýobce

c) izo|ačnÍ
dvojgklo

uo=0,8w(m'.rc

V Prazedne 15.6.20'10
PracovníkcertlÍikačniho
orgánu

U"< 1,7W(m'?.K)

1'2w|rÍl'|9

^n.,,Á7"|o,

Tentodokumenlneni Úpinýmdok|ademo posouzenlshodyVýrobkud|enařlŽeníV|ádyč' 190/2002sb' V flávaznostina
. Část1:okna a vnějšídveřebez v|asl'
poŽádávkyČsN EN 1435'l.1okna a dvefu- NormavýÍobku'
Vlastnosti
funkčni
nostípožární
ďnebo kouřotěsnosti
odo|nosti
a tudižneopravňuje
výfobcenebodovozcevydatpÍoh|áŠenl
o shodě/ Es
proh|ášenío
shoděa popř'označovat
výÍobek
cE'

€ffi-fo
P-30130V-10-0231_
BETYS

stíanač'5 / ce|kemstran5

výzkumnýústavpozemnichstaveb- certifikačníspo|ečnost's'r'o'
zkušební|aboÍatořstavebníchmateÍiá|ů'
výrobkú'konstrukcí,
budova výrobkůpÍotechnickázařízeníbudov
Protoko|
o zkoušce
ě. A115l2o1o
stranač'9 / @lkem slrán 9

PRILOHA3:
GrafickázáVislostprůVzdušnosti
na zkušebním
t|akuv |ogaritmickém
měřítku

Prú\zdušnost
na dó |kufunkěníspáry

Průvldušnost
ná ce|kovouolochu

10,0

E

.E
E

100

1000
zkuĚobnIt|ak
lPa]

Ě-''
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z kUš 6bnI l|á*Íful
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vÝzKuMNÝ ÚsTA\, PozEMNicH sTAvEB . GERT|FIKAČNisPoLEČNOST' s.r'o'

kva|iÍikaci
a EPD' slr/J, Elýs. BozP a ]sMs
or9ánpro Výrobky,
osoba 1516icertifikáéni
Aulorizovánáosoba 227' Notiíikovaná

zkušebni laboratoř č. 1234 akÍeditovaná člA

P Ro To K o L o z K o u Šc E
č. A 114 l20,|0
Větrem
odolnostiprotizatížení
StanoveníprŮvzdušnosti'
a vodotěsnosti
Název výíobku/ po|ožky:

dřevěnébaIkónovédveře o/S
JednokřídIové
BETYS
KareIMašek_ truhlářství
,13o
|c: 183498 46
s|ezská856/74' oo Praha-Vinohrady
_ truh|ářstviBETYS, \.ýrobnízáVod
Kare||\,4ašek
Tovární15' 471 54 cvikov
1023112010-084

Dátumprovgdsnizkoušky|

14.06.2010

DatomvydánÍplotoko|u:

17.06.2010
Ing'Tomáš Langer

Ing.Lubomír
Keim,csc'
PočétstranprolokoIu:

g

Ž tohopoČel
sl.anpřioh|

poloŽky.PÍoloko|
na zkoušené
vzoítylzkušebni
Výsledky2koušek
sélýkajipoLrzepředméi!zko!škya VztáhujisěVýhradně
jinak'
nežjakoc€ ek'
pracovnika
íozŠ|řován
zkuŠgbni|ábo.atoře
souh|asu
odpovědného
nesmibýt
bezp|s€
m
ného
o;ko!š.e
Či n n o s tz k u š e b n í|a b o ra t o l ej e v e 3 ho dě s po Ž adávkyČsN EN |so /|Ec 17025'syslé mkva|ity
pl ovoz o v a n ý v a k l é d |to v a nzák u š e b ní |abo latojřo| v so uI adus pr lncipycsN EN l5o 900l:2009'

o'4

- In9.Jiří Kohoutek
c|A
VedoucÍzkušební|aboratořeč'1234 akÍeditované

]6
l0221 PÍaha10.HoslVal PÍéžgká
Výzkumňý úsláv pozěmnich sl.véb. ceniíikačnispo|éčnosl,3'ro'
zkušebn. |aboÍatol stavébnlch máteriá|ú,vý.obkú' kÓňslÍUkcí' budov a výlobkú pÍo léchnic ká zalizeni budoý
É. ňa]ábor@wF'a
] 0 4 0 0 P Ía h á ] 0 ' Uh iin ěVes'F ra n lŠka DVš€ 3 36,61217l3]

výzkumnýústavpozemníchstaveb- certifikačníspo|ečnost,s.í'o'
píotechnickázařízeníbudov
zkušební|aboratořstav€ b ních materiá|ů'
výrobků'konstrukci,budova výíobků
PÍotoko|o
zkoušce
A11412010
č'
sranac2/cekemslÍans

í. Dodání'popis vzorkua jeho identifikace
Notifikované
osoby 1516Vý.
Zkušebnívzorek
doda|do zkušební
|aboratořed|epoŽadavků
Zkušební
Vzorekby|seřízenvýrobcem
dne 14.06.2010'
robcedne 31.05.2010'
2000
1000mma \.ýška
Jednokříd|ové
dřevěné
balkónové
dveřeo/s, zák|adnívýrobníšířka
mm .
hranoIucink nebofix' Dodavate|em
dřeRám a kříd|ojsou Wrobenyz tříVrstvého
|epeného
je
je
profilů
na |epenédvo'
Konstrukční
spojení
Věnýchprofi|ů HAPex s.r.o.,HradecKrá|oVé.
jitéčepy,použité
dveří
lepid|oD4 od firmyWurthspo|.s r.o'.PovrchováÚpravaba|kónových
je provedenaVodouředite|nýmj
|akyod firmyMi|esineboZowosan'
je zasl1|eno
prostuputep|azasklenÍm
KřÍd|o
izo|ačním
dvojsk|ems udanýmsouóinite|em
izo|ačního
dvojsk|aje fy Izo|ační
sk|a'Pustiměř'Mezeramezi
Us=1'1 W/m.K.Dodavate|em
je zatme|ená
sk|ema kříd|em
neutrá|ním
siIikonem'
Výtokové
tepelným
mostem'okapniceje hIiotvoryjsoUumístěny
v okapnicis přerušeným
níkováa použíVá
se Íámováa kříd|ová'okapnicejsou uzavřenykoncovkamis těsnícimijaokapnicefy VoD s'r'o.'Ba|kónové
dveře
zýěkya podtme|eny
siIikonovým
tme|em'Dodavatel
jsou těsněnydvoustupňověpryžovým
silikonovýmce|oobvodovým
těsněnímumístěným
značkysiege.
v drážcekříd|a.BaIkónoVé
dVeřejsou okoványce|oobvodovým
eurokováním
niaod firmyVOD s.r.o.,Kladno.
Dokumentace
zkušebnÍho
Vzorkuje uvedenaV přÍ|oze
1'
Zkušebnlvzor€ kby|označen
č'188/10'
Vzorek\^ýrobku
by|dodándo zkušebnílaboratoře
ve funkčním
stavu'bez vizuá|něpozorova.
poškozenínebo
teIných
Vad,kteréby mohlynegativně
ov|ivnit
neboznemoŽnit
stanovení
požadoVaných
parametrŮ'
2. Provedenía \.ýs|edkyzkoušky
2010/10231,V rámciúko.
zkouškyby|yprovedeny
na základěinterní
objednáVky
č.180473/
|ŮNotifikované
osoby1516,Ve zkušebně
V Praze10- Uhříněvsi'
zkouškyby|yprovedenypro k|asifikaciVýs|edků
zkoušek'při okrajovýchpodmínkáchuvedenýchV přís|ušných
normáchprok|asifikaci
a v ČsNEN 14351.1'okna a dveře. NormaVý. Část1: okna a Vnější
požárniodoInosti
robku,funkční
v|astnosti
dveře bez v|astností
a/nebokouřotěsnosti'
jsouvyjádieny
PořadízkoUšek
zkoušek
d|ecsN EN 14351.1'
by|oprovedeno
a Výs|edky
prostředípo dobuvícenež4h,
ZkušebníVzorek
byl před zkouškouu|oženv |aboratornÍm
Vzduchu= (60t 5) %'
tep|ota
Vzduchu= (20t 2) .c, re|ativní
V|hkost
2.1 stanoveníorůvzdušnosti
d|ecSN EN '1026okna a dveře- Prúvzdušnost.
ZkouškaprůVzdušnosti
by|aprovedena
Pro pot|akyd|eČsNEN '14351.1.
zkušební
metoda,s k|adnými
a zápornými
zkušebními
průVzdušnosti
provedena
i
zkouška
zkouškyzatíženívětrem,
by|a
třeby k|asifikaceVýs|edků
po zatiženíVětrem'
_ K|asifikace:
okrajovépodmínky
zkouŠky
d|eÓsN EN 12207' okna a dveře- PrŮVzdUšnost
. nejvyšší
k|adný
zkušebnít|ak
600 Pa
zkušebnít|ak
600 Pa
- nejvyššízáporný

] 14.]0.4.10{34Betysbá]kÓn

výŽkumnýústavpozemníchstaveb- certifikačníspo|ečnost,s'.'o'
zkušebniIabolatoistavebnicbmateliá|ů,
výlobků'konstrukcí,
budova výrobkůp.o technickázařízeníbudov
ProtokoL
o zkouŠce
č. A114 ] 2o1o
stEnač'3 / ce|kemstran9

provedenizkoušky
Podmínky
hodnoty:-tep|ota
vzduchu
20'5.c
- prúměrné
. re|ativníV|hkost
vzduchu:61 %
- atmosÍérický
t|akVzduchu98'2kPa
jsou
Naměřenéhodnotyobjemového
tokuVzduchuV" na jednot|ivých
t|akovýchstupních
jako
uVáděny průměr
naměřených
hodnotprokladné
zkušební
tlaky'Výs|edky
a záporné
zkouškyjsou uváděnyna dé|kufunkční
spáry VL a ce|kovoup|ochuzkušebnihoVzorkuVA
pto stanovenou:
dé|ku
funkóníspáry
zkušebního
Vzorku:L = 5,60m'
p|ochuzkušebního
ce|kovou
vzorkuI A = 2'00m.
Prúměrné
naměřenéhodnotyobjemového
tokuVzduchupro k|adnýa zápornýt|akV" a Výs edkyzkouškyprůVzdušnost.
Vztažené
na dé|kuspáry VL a ceIkovoup|ochuzk. VzorkuVA
LrVádí
nás|edující
tabuIka.
Naměřenéhodnotya \.ýs|edky
zkouškyprůVzdUšnosti
r]
Po zatíženíVětrem

Před zatíŽenimvětrem

slupně
ho Uaku
tPal

Naměřené

VýsIedekzkoušky

PrůměÍná

PíŮměrná
PrŮměrná
prů.
hodnota
Vzdušnos|ina prŮVzduŠ.
nos!na
dé|ku
spáry

lokuvzdu'
lm3/hl

50
100
150
240
250
300
450

tm3(h.m)l

1,02
1,79
2,35

0,15
0,26
0,34

2,49

o,42

3,38

0,49

5,22

0,57
0,76
0,92

600
6,36
,V z' zkouška
zatížení
větrem

tm3/(h.m1l
0,42
0,73
0,96
1,17

1,37
1,5S
2,12
2,57

Naměřené

VýsIedekzkoušky

prů. hodnolapíÚ.
hodnota
Vzdušnosti
na vzdušnos|ina
dé|ku
spáry
tmlhl

tm1(h.m)l

1,21

0,18

1,95

0,29
0,38

3,20
3,83

0,47

0,63
5,65
6,84

0,83
1,00

trnl(hm'z)l
0,51
0,81
1,07
1,32
1,59
1,76
2,33

2,80

RozšířenánejistotaVýs|edků
zkouškyprŮVzdušnosti
stanovenéna dé|kufunkční
spáryje l
je
plo
c
hu
3 , 5% a n a c elk o v o u
i3 , 5 %.
2.2 stanoveníodo|nostiproti zatíŽení
větrem
Zkouškaby|aproveiena d|ecsN EN 12211okna a dveře- odo|nostprotizatíŽení
Větrem_
po|ohykoncůa středurámoVé
Zkušebnímetoda.
ce|níprůhyb
by|stanovenze změnyče|ní
části'
podmínky
( mezníhodnoty
okrajové
zkoušky
zatížení)
d|ecsN EN 12210- okna a dveře.
.
odoInostprotizatiŽeníVětrem
K|asiÍikace:
- zkušební
t|ak Pr = t,]600Pa, z tohovyp|ývá|
. opakovanýtlak P, = t 800 Pa' početcyk|ů|
50
. zkušební
=
t|ak Ps !24oo Pa' početcyk|Ů: 1

l l4 10 Á 10 034-Bely9 baLkon

Výzkumnýústavpozemníchstavéb.ceňiíikačníspo|ečnost,s.r'o'
výřobků'konstrukci,budova výrobkůpíotechnickázařízeníbudov
zkušebni|aboratořstavebníchmateÍiálů,
A114
]
2o1o
9
Protokoo Žkoušceč.
slÍanač'4 / ce|kemstÍan

20,8"C,
provedenízkoušky
(průmě|né
: - tep|ota
vzduchu
hodnoty)
Podmínky
vzduchu:62 %'
v|hkost
- re|ativní
. atmosférický
t|akVzduchu98,2kPa

prŮhybu
2'2.1zkouška

prŮhybje
če|ni
po|ohyrámové
i re|ativní
částia jejíabso|utní
změnyčeIní
Naměřené
hodnoty
pří|ohy
č.
2'
Vzorkud|e
uváděnpro rámovéčástizkušebního
Naměřenéhodnotya Výs|edkyzkouškyprŮhyburámovéčásti
tlakuP] = 1600Pa
Naméřené
hodnotY
oř zkuŠebnim
zménačenipo|ohyrámovéčás|i

tmml

Ó'

188/10

0

0

1

1 , 3 3 0,03

1,28 0,31

2

2,78

0,04

2,36

3

0,96

o,o2 0,57 0 , 1 1

4

1,64 0,03

5

4,05

6

0,83 0,03 0,67 0 , 1 2

0,41

Čehipr ů hyb

Dé|ka

tmml

tnrml

1830

1,64

1,44

'1830

2,82

1,68

čásli

Í']

záPoný ||ak
Í.]

111119 1 t 1 2 7 5

1,88 0,53

0,03

1/650

1/1093

RozšlřenánejistotaVýsledkuzkouškyje t 0'02 mm

2'2'2 zkouška
opakovaným
t|akem
zkušebním
t|akuP2 = t 800 Pa
Výsledekzkouškypři opakovaném
Cislo vzorku

funkční
VzoÍekpo zkouŠce
ŽádnéDoškozenívzorku'

po zatíženíVětrem
2'2'3 NárůstorůVzdušnosii
na dé|kuspáry,nebona ceIkovouplochu'po proveŽádnýVýs|edekzkouškyprůVzdušnosti
přís|ušné
hornímeznj
P1a P, nepřevýšiI
zatížením
větrem
zkušebnímit|aky
denézkoušce
Více
než
2oo/o'
hodnotydanétřídyuvedenéV kapito|e4 o
2'2'4 zkoUškabezpečnosti
při zkušebním
t|akuP3 = t 2400 Pa
VÝs|edekzkoušky
Výs|edek
zkouškVbezpečnosti
cislo vŽolku

Výs|edekzkouŠky

188/10

VzoÍku'Vzorekpo zkoušcefunkční
ŽádnéooŠkození

]]4 ]0 A ]01]34Bet}sbálkon

Výzkumnýústavpozemních5taveb. certifikaění společnost's.r'o'
pro technickázařízeníbudov
výlobků,konstrukci,budova výÍobků
zkušební|aboratořst.vebníchmáteriá|ú,
Píotoko|o
zkoušce
č' A114l2o1o
stÍana
čs/ceLk€ f islÍang

2'3 stanovenívodotěsnosti
metozkouškaby|aprovedenadle csN EN 1027okna a dveře_ Vodotěsnost_ Zkušební
po zkoušceprůvzdušnosti
dříVenežpo 24 hodinách'
da' Zkouškaby|aprovedena
podmínky
t|akVzduchuV rozsahudo 300 Pa
zkoušky
d|eČsN EN 12208:zkušebnÍ
okrajové
po '150Pa aždo průniku
vody'
V intervalupo 50 Pa a od 300 Pa V interva|u
po|ozeve stav'
provedenízkoušky:
nechráněné
A (odpovídá
Podmínky
- metodapostřiku
bě)
otvorynebylypři zkoušcezaIepeny
- odvodňovací
prŮměrné
2o'1"C
vzduchu
hodnoty|- tep|ota
60 o/a
- relativnivlhkostvzduchur
98,2kPa
t|akvzduchu
- atmosÍérickÝ
VÝsIedekzkouškvvodotěsnosti
Výs|edekzkoušky
ČlsIoVzorku

188í 0

tPal

celkovádobapúsobeni
Vzdslaiiciho||akLJ
vŽduchu
pt€ d pÚiik€ m vody
tminl

900

64

doŠ|o
T|akvzduohu'přikleíém
k prúniku
vody

PraVýdo]nírohve stykukříd|á
s |ámem

na hodnotu
l 2
Vzduchuby|astanovena
Rozšířená
nejistota
Výs|edkŮ
zkouškyměřenítlaku
Ó/a
'

průniku
uVedena
Vzorkuě' 188/10jsou
Ny'ista
Vodypři stanoveníVodotěsnostizkušebnlho
pří|oze
v
č'2.
3. odhad nejistotměření
nejistotyměřenÍa koeficienturozšínejistotyjsou součinemstandardní
UVedenérozšířené
=
pravděpodobnosti
pokryti 95 %'
ření k 2' Pro normálnírozdě|ení
odpovídá
4' Interpretacevýs|edkůzkoušky
4.1 KIasifikace
VýsIedků
zkoušek
zkoušekbyla provedenajejichk|asifikaced|ecsN EN
Na zák|aděuvedenýchVýs|edků
prodek|araci
funkčních
v|astností
12207'ČSNEN 12208a ČsN EN 12210,jakopodk|ad
jednot|ivých
poŽadavky
zároveňvšechny
výrobků
dle ČSNEN 14351.1tak'aby by|yspIněny
kIasifikací.
KIasiÍikace
výsIedků
zkoušek
Čiso Vzorku

dle CSN EN 12207

'188/10

114]0 A ]0]]34 Betysbá|kon

4

dle CSN EN 12210

c4

d|eČsNÉN12208

E750

Výzkumnýústavpozemníchstaveb . ceítifikačníspo|ečnost,s'r.o.
zkušebniIaboralořstavebníchmat€ ř iá|ů,výíobků'
konstrukcí'budov a výrobkůpro technickázařízeníbudov
Protoko|o
zkouŠce
č' A114l2010

Konečnák|asiÍikaceprůvzdušnosti
před zkouškouzatíŽení
- třída4 udáVá'žeprůvzdušnost
větrempři VŠech
zkušebních
t|acích,
vztaženána ce|kovoup|ochua zároveňna dé|kuspáry'je nižšinež
hodnotypoŽadované
uVedenoutřídud|ecsN EN ,12207'Viz'graf' přilohač'3'
souhrnná k|asifikaceodo|nostiproti zatížení
větíem- třídac4 udáVá'žemaximá|ní
re|ativnÍ
Óe ní
prŮhybnejvÍce
přizkudeformované
rámovéčást]zkušebního
Vzorku(Výška
rámu kříd|a)
nepřekroči|
_ třídac), zároveňzkušebnimt|akuP] =t1600 Pa hodnotu1/300(k|asiíikace
průhybu
rel' če|ního
=
po
Šebni
Vzorek zatÍženÍ
50{i cyk|yopakovaného
zkušebního
t|akuP, t800 Pa zůsla|p|něfunkčnia
prúVzdušnost
měřenápo zko!škáchP] a P, nepřekroči|a
hornímezníhodnotyspeciÍikované
V csN
EN 12207pro uváděnou|říduprúVzdušnosli
o Vícenež20 % a zkušebnÍVzorek
zŮsta|uzavÍený
a
po 1 cyk|uP3 =t2400 Pa (k|as]fikace
neroz|omený
zalíŽení
Větrem- třida4)'
K|asiÍikacovodotěsnosti- třídaE750 udáVá'žezkušební
Vzorekby|těsnýpo dobu5 mlnutpři kaž
démnormoupožadovaném
zkušebním
t]akuaždo hodnotyzkiršebního
t|aku90o Pa, př zkušebnim
poslupuA - odpovídánechráněné
polozeve stavbě.
4.2 součinite|spárové prŮvzdušnostibaIkónovýchdveří iLV
SoUčinite|
spárovéprůVzdušnostiotvorové
výpIněiLV d|e 0sN 73 0540.3TepeInáochrana
budov- cást 3| NáVrhoVé
hodnotyVe|ičin'
by|stanovenmetodou|ogaritmické
regresníana|ýz yV esho dě scs NEN12114 Te peI né
cho vání budo V
- st a no venípr Ů V zduš no st
stia veb nÍchdí|cůa prvků- Laboratornízkušební metoda. Pro Výpočetby|ypoužityprůměrnékorigoVanéhodnotyprůVzdušnosti
naměřenépo zkoušceodoInostiprotizatíženíVětrem
při t|acích
Pt a Pz.
Součinite|soárové průVzdušnosti
soJórle|spa.o'á pÍi]vzoJŠaosl|
b.|hóro!ý(hdve.i ' ' e(pore.|n
'|

pron =0,69
0,034x 104[m3(m.s.Pa^)],

zkouškyproved|: Ing'TomášLanger
proved|||ng'LubomÍr
lnterpretaci
Keim'csc.
l.ntonv:

1' Dokumentace
zkušebního
Vzorku188/10
2' označení
mÍstaprůniku
vodypři stanoveníVodotěsnosti'
po|ohy
Místaměřenízměny
ěe|nÍ
rámoVé
části
průvzdušnosti
3' GraÍická
záVis|ost
na zkušebním
t|akuV |ogaritmickém
měřítku

Rozdě|ovník
VÍisk č'1 .
objednale|
VÍiskč'2.
archivNo 1516
VýtiskČ'3.
archivzkuŠební
|abomloře

1 1 4 ] 0 A Í0 { 3 4 Belysbá |Ó n

výzkumnýústavpozemních5tavob- certifikačníspolečnost's.r'o'
zkušební|aboratořstavebníchmateriá|ú'
výrobků'konstrukcí'budova výrobkůpro technickázařízeníbudov
Píotoko|ozkoušceč' A,114l2o10
gtana
ó' / /@keňgrén
9

PŘíLoHA 1: Dokumentace
zkušebního
vzorku
profi|Ůzkušebního
specifikacerámovýcha kříd|ových
Vzorku188/10
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výzkumnýústavpoŽemnichstavéb.certifikaění5po|ečnost,s.r'o'
zkušební|aboratořstavebnichmateriálú'
výrobků'konstrukcí'budova výrobkůpro technická zařízeni budov
Protoko|
o zkoušce
č' A114l2o1o
slÍaÉ č' 3 / ce|k€m slÍan 9

PŘíLoHA2: ZkušebníVzorek
č.'l88/10
Výs|edkyzkouškyVodotěsnosti
místaprůnikU
vody při stanovenívodotěsnosti.
- označení
protizatíženíVětrem'
|\,4ísta
měřenízměny
čeInípo|ohy
rámové
částipřizkoušceodo|nosti

+_____1pEa-______J
Legenoa
+

pozicměřenízměny
|Vlísta
s čís|y
rámové
če|nípo|ohy
částipři zkoušceodolnostizatížení
větrem
Místoprůniku
vodypřjzkoušce
Vodotěsnosti

] ]4.]0.A.]0.034Bé\€ bálIon

t

I

Výzkumnýústavpozemníchstaveb. ceítiÍikační
společnost,s.t.o.
zkušebnílaboratořstavebníchmaiériá|ú,
výrobkú'konstrukcí'budova výrobkůpíotechnickázařizeníbudoY
Protoko|o zkoušceč' A114 /2010
slEna č' 9 / ce|kem st€n 9

PŘíLoHA3:
průvzdušnosti
GraÍická
záVis|ost
na zkušebním
t|akuV |ogaritmickém
měřítku
Píú'zdušnostna dé|kufunkěnIspáíy

Prú\zdušnost
na c€ | kovou o|ochu

'to,o

E
> 1,0
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e

100

1000
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\r.ízKuMNÝ ÚsTAv PozEMNícH sTAvEB - cERT|F|t(AčNl SPoLEGNoST, s'r'o.
Aut or l z ovanáo s o b a 2 2 7 .N o t ] f k o v a n á o s o b a]516;cer li|ikač ní o Í gánpr cvýr o bky.kva|ifkaciaEP o ,slMJ.E Ms' BozPalsMs

zkušebni Iabo]atoř č. í234 ak]editovaná ě|A

P RoTo Ko L o z K o u Šc E
č .A1.|5/20í0
Větrem
odolnostiprotizatížení
stanoveníprŮvzdušnosti,
a Vodotěsnosti
Název výobku / po|ožky:

dřevěnéoknoo.o/S
Dvoukříd|ové

Žadale|:

KareIMašek. truhlářstviBETYS
s|ezská 856/74,130 00 Praha.Vinohrcdy
Kare|Mašek_ truh|ářstviBETYS' výrobnízáVod
Tovární15,471 54 cvikov

183498 46

1023112010-084
zkoušky:
Dátump|ovoděnÍ

15.06.2010

Dálum vydáni plotoko|uI

17.06.2010
lng. TomášLanger

Keim'csc.
Ing'Lubomír
Poěe|stran prolokoluI

9

z tohopoče|slranpřiloh:

Protoko|
zkušebnipo|oŽky'
výhradněná zkouŠenévzorky/
se týkajipouzepiedmětuzkouškya Vztahujíss
VýsedkyzkouŠek
jinak.nežjakoce|ek,
pracovníka
fozŠiiován
áboíatoře
zkuŠebni
odpovédného
o'zkou$e nesmibýibézp|s€ n rnéhosouh|asu
kvaI ity
j o V s sho dě 3 po žadavkyč sN EN I so /|Ec l7025' syÉté m
či n n o s tz k u š e b n íl a b o r a ( o ř é
v so uI adus pí incipycsN EN |so 900{ :2009'
pi ovo z o v a n ýv a k l e d i l o v a n éz k u š o bní |ábo r ato l|io

?/./

/ ,')
- - -,/'
. 1., t,/ u

.,-.,1

Ing.Jiří Kohoutek
Vedouc|Žkušební
|aboratořeč'1234akleditovanéc|A
L1234

]0221 PÉhá10'Hoslivai Plažská 16
VýzkÚmný ústávpozemníchslavéb. cérlifikačnispo|ečňo.!s,rÓ'
zkušébňí|áboÍaloř stavebnich haleriá|ú, výrobkú' konstÍukci' bUdov á výrobkú pÍo lechn.cká zali:enÍ bUdov
fut 5l27lý
E. má] sor@Wp 3e
] o 4 o o P Ía h a] o Uh iin ěves'F ra n t Ška Dvše33

Výzkumnýústavpozemnichstaveb- certifikačníspo|ečnost,s.í'o'
zkušební|aboratořstavebníchm.teriálú'výrobkú,konstrukci,budova výrobkůpro technickázařízenibudov
PÍotoko|o
zkoušceč' A115l2o1o
sÍana
c'2 /e kemstan9

1. Dodání'popis vzorkuaieho identifikace
zkušebníVzorek
doda|do zkušebnilaboratořed|epožadavků
Notifikované
osoby 1516výrobcedne 31'05'2010'
zkušebnívzorek
by|seřízenVýrobcem
dne 14.06.2010.
'l200mma Výška1500mm'
Dvoukříd|ové
dřevěné
oknoo-o/s' zák|adní
Výrobníšířka
Rám a kříd|ojsoUWrobenyz tříVrstvého
|epeného
hrano|ucink nebofix' Dodavate|em
dřeje HAPex s'r.o.' HradecKrá|oVé.
je
Věnýchprofilů
proÍi|ů
Konstrukční
spojení
na |epenédvojitéčepy'použité
|epid|oD4 od firmyWurthspo|.s r.o..Povrchováúpravaoknaje provedena
vodouředite|nými
|akyod firmy|\,4i|esi
nebozowosan'
jsouzask|enaizo|ačním
KřídIa
prostupu
dVojsk|em
s udanýmsoučjnitelem
tep|azask|ením
je
Us=1,1Wm'K' Dodavate|em
izo|ačního
dVojsk|a fy |zo|ační
sk|a,Pustiměř'|\.4ezera
mezi
je zatme|ená
sk|ema kříd|em
neutrá|ním
siIikonem'
Výtokové
otvoryjsou umístěnyV okapnicis přerušeným
tepe|nýmmostem'okapniceje hIipouŽíVá
jsou
níkováa
se rámováa kříd|ová'okapnice
uzavřenykoncovkamis těsnícími]azýěkya podtme|eny
siIikonovým
tme|em'
Dodavate|
okapnicefy VoD s'r'o'.okno je těsněno
pryžovým
dvoustupňově
si|ikonovým
ce|oobvodovým
těsněnímumístěnýmv dráŽcekřídIa'
okno je okovánoce|oobvodovým
eurokováním
značkysiegeniaod ÍirmyVoD s'r.o'' K|adno'
Dokumentacezkušebního
vzorkuje uvedenaV pří|oze1.
zkušebníVzorek
by|označen
č.188/,]0.
VzorekVýrobkuby|dodándo zkušební
|aboratořeve funkčnÍm
stavu' bez vizuá|něpozorova.
teInýchpoškozenínebo
Vad,kteréby moh|ynegativněovlivnitneboznemoŽnitstanovení
požadovaných
paramotrú'
2' Provedeniavýs|Edkyzkoušky
zkouškyby|yprovedeny
na zák|aděinterní
objednáVky
č'180473/
201ol10231'V rámciúko.
|ůNotifikované
osoby15'16'Vezkušebně
V Praze10 - UhříněVsi.
zkouškyby|yprovedenypro klasiÍikaci
VýsledkŮzkoušek,přiokrajovýchpodmínkáchuvedenýchV přís|ušných
pro
normách k|asifikaci
a V csN EN 14351-1'
okna a dveře- NormaVý. cást 1| okna a Vnější
poŽáfnlodo|nosti
robku,funkěnív|astnosti
dveře bez V|astností
a/nebokouřotěsnosti'
Pořadízkoušekby|oprovedenoa \.ýs|edky
zkoušekjsou vyjádřenyd|ecsN EN 14351-1'
prostředípo dobu Vice než4h,
zkušebníVzorek
by|před zkouškouu|oŽenV |aboratorním
tep|otavzduchu= (20 Í 2) "c' re|ativní
V|hkostvzduchu = (60 r 5) %.
2.1 stanoveníprůvzdušnosti
zkouškaprůVzdušnosti
bylaprovedenadle ČSNEN 1026okna a dveře - Prúvzdušnost
zkušebnímetoda,
s k|adnými
a zápornými
zkušebními
t|akyd|ecsN EN 'l435'1-'1.
Pro potřebyk|asifikace\.ýs|edků
zkouškyzatiženíVětrem'
by|a provedenazkouškaprůVzdušnosti
i
zatíženíVětrem'
oo
okrajovépodmínky
zkouškyd|ecsN EN 12207,okna a dveře- PrůVzdušnost
- Klasifikace:
. nejvyšší
k|adnýzkušební
t|ak600 Pa
zkušební
t|ak600 Pa
- nejvyššizáporný

ll5-10 a 1o-$4 aeNs 2kr

výkumný ústávpozemnichstaveb . ceíifikačnÍspoIečnost's'l'o'
zkuŠební
|aboratořstavebníchmateriá|ů,
výrobkú,konstrukcí'budova výrobkůpro technickáŽařízéní
budov
Protoko|o
zkouŠce
č' A 1l5 / 20l0
írán6 r 3/ ce|kemst€ n 9

Podmínkyprovedení
zkoušky- průměrné
hodnoty:- tep|otaVzduchu
2o'7 "c
VzdUchU:
re|ativní
v|hkost
64 %
t|akvzduchu 98'6 kPa
- atmosférický
Naméřené
hodnotyobjemového
tokuVzduchuV" na jednot|ivých
tlakovýchstupníchjsou
uváděnyjakopúměrnaměřených
hodnotprok|adné
a záporné
zkušebnÍ
t|aky.Výs|edky
vzorkuVA
zkouškyjsou uváděnyna dé|kufUnkční
spáry VL a ce|kovoup|ochuzkušebního
pro stanovenou:
funkční
Vzorku:L = 6'41m'
dé|ku
spáryzkušebního
celkovoup|ochuzkušebniho
Vzorku: A = '1,8om,
Prť]měrné
naměřenéhodnotyobjemového
tokuvzdUchUpro k|adnýa zápornýt|akV*a výs|edkyzkouškyprůvzdušnosti
vztažené
na dé|kuspáry VL a ce|kovoup|ochuzk. vzorkuVA
uvádínás|edující
tabuIka.
Naměřenéhodnotya \^is|edky
zkouškyprŮVzdušnosti
Před zalíŽenlm
Větrem
Naměřené
hodnow

VýsIodekzkoušky

stupně
zkušebnÍ.PlŮměmá
ho tlaku
IPa]

Průměmá
hodno|aprů.
objemového Vzdušnosti
na
tokuvzdudé|kuspáry

Imlhi
50
100
150
200

250
300
600

Ím3/(h'm)]

1,90
3,19
4,29
5,32
6,16

o,27

6,98

0,96

11,17

1,27
1,53

450

Po zat|ŽenÍVětrem'l

0,44
0,59
0,74
0,85

Naměřené
hodnotv

Průrnérná
Průměrná
hodnota
průVzduŠ' hodnotaobjeplocnuzK.
vzorkuVa
lm3(h.m'z)l
0,94
1,57
2,11
2,62

3,03
3,43
4,53
5,46

movéhotoku

lm3/hl

2,02
3,19
4,37

VýsIedeIzkoUšky

Průměrná

prÚ"
hodnotaplŮ'
hodnota
Vzdušnostina vzdušnosli
na
délk(]
spáry
Lm-/{n.mll

0,28
0,44
0,61

o,74
6,28
7,04
I,24

0,87
0,97
1,27
'1,56

tmt(h.m'?)l
1,01
2,16

2,64
3,09
3,46

r Viz'zkouškazatíŽení
Větrem
na dé|kufunkční
spáryje t
RozšířenánejistotavýsledkůzkouškyprůVzdušnosti
stanovené
3,5% a na celkovouplochuje t3,5%.
2.2 stanoveni odo|nosti proti zatíženivětrem
Zkouškaby|aprovedenad|eČsN EN 12211okna a dýeře- odo|nostprotizatíženíVětrem
Zkušební
metoda.ce|níprŮhybby|stanovenze změnyčelnípo|ohykoncůa středurámoVé
části'
dle cSN EN 122,l0- okna a dveře okrajovépodmínky
zkoušky( mezníhodnotyzatížení)
odoInostprotizatíženíVětrem
- K|asifikace:
. zkušebnít|akPl = !'1600Pa, z tohovyp|ývá:
- opakovanýt|akP, = t 800 Pa' početcyk|Ů:50
cyk|ú:1
- zkušebnítlakPs = t2400 Pa' počet

1]5.10.A-]0.034
Bétys2kr

výzkumnýú5tavpoŽemnichstaveb . certifikačnispoIečnost,s.r.o.
zkuŠební
|aboratořstavébnÍch
mateřiá|ů,
výlobků,konstřukcí'budova výrobkůpro technickázařiŽeníbudov
Protoko|o zko!Šceč' A 115|2010

Podmínky
provedení
zkoušky(průměrné
hodnoty)
: - tep|ota
Vzduchu
20'7"C,
. re|ativní
V|hkost
Vzduchu:62 %,
- atmosférický
t|akVzduchu98'6kPa
2'2'1 Zkouškaprůhybu
Naměřené
hodnoty
změnyóelnípo|ohyrámoVé
je
částia jejíabsoIutni
i re|ativní
óeIníprůhyb
uváděnprorámové
částizkušebního
VzorkudIepří|ohy
č'2.
Naměřené
hodnoty
a Výs|edky
zkouškyprŮhyburámoVé
části
Naměíenéhodnoly pi zkušebn|mt|akLjP = ]600 Pa

zrněnače|nipo|ohy
Émové
rást
lmml
č'

'187t10

0

0

1

1,71

0.02

0,38

2

1.42 0,05

1.32 0,39

3

0.60

0.01

0,84

4

2,A9

0 . 0 1 3,84 0,65

5

3.45

0.03

4,10

0.75

6

1,83 0,01

2.15

0,69

Dé|ka

{mml

tmmi

1340

o,26

í340

1,09

disti
lmml

I-l

I-l

0,34

115057

1t3941

1,11

1t1229

111213

0.35

Rozšířená
je r o,02mm
nejistota
Výs|edku
zkoušky
2'2.2

Zkouška
opakovaným
t|akem
Výsledekzkouškypři opakovaném
zkušebním
t|akuP, = t 8oo Pa
cís]ovzorku

Výs|edekzkoušky

187110

ZádnépoŠkození
Vzorku'Vzorekpo zkoušcefunkóní

2'2-3 NárůstorŮVzdušnosti
oo zatíŽenívětrem
zádný výs|edekzkouškyprůVzdušnosti
na dé|kuspáry,nebona ceIkovoup|ochu,po provedenézkoušcezatížením
VětremzkuŠebními
přís|ušné
t|akyP1a P, nepřevýšil
hornímezní
hodnotydanétřídyuvedenéV kapito|e4 o Vice neŽ20o/o'
2'2'4 Zkouška
bezpečnosti
Výs|edekzkouškybezpeěnostipři zkušebním
t|akuP3 = t 2400 Pa
Čis|oVzorl'u

VysIedekz|.ouš|.y

187t10

Žádné poškozeníVŽoíku'Vzorek po zkoušcefunkční

] ] r 1 0 Á. l 0 . 0 3 4 Belt 52|r

výŽkumnýú6tavpozemníchstaveb. certifi kaěni spoIečno5t,s.l.o.
zkuŠébní
|aboratořstavebnichmateriá|ů'
výÍobků'
konstr!kci,budova yýrobkůpro téchnickázaříz.níbudov
Proloko|o
zkoušce
č' A 115l2010

2.3 sianovenívodotěsnosti
Zkouškaby|aprovedenad|eČsN EN 1027okna a dveře _ Vodotěsnost_ zkušebnímeto.
da' Zkouškaby|aprovedenapo zkoušceprůVzdušnosti
dříVenežpo 24 hodjnách'
podmínky
okrajové
zkoušky
d|eČsN EN 12208:zkušebnítlak
Vzduchu
V rozsahudo 3oo Pa
po 50 Pa a od 300 Pa V interva|u
V interva|u
po 150 Pa aždo prúnikuvody'
Podmínkyprovedení
zkoušky: ' metodapostřikuA (odpovídánechráněnépo|ozeve stavbě)
otvoryneby|ypři zkoušcezalepeny
- odvodňovací
průměrné
hodnoty:- tep|ota
vzduchu
20'8.c
vlhkostvzduchu:
67 Vo
- relativnl
. atmosférickÝ
t|akVzduchu
98'6 kPa
VýsIedekzkouškyVodotěsnosti
VýsIedekzkoušky

Čís
o vzorku

187110

Do|nÍsraŽ
kříde|

T|akwduchu.pli kterém
doš|o
k prŮnlkuVody
IPál

ce|kovádobaptrsobgni
vÍús|ájlclho
t|akuvzduchu
předprŮnkem vody

450

47

tminl

Rozšířená
nejistota
\^i's|edků
zkoušky
měřenÍt|aku
Vzduchubylastanovena
na hodnotut 2
o/o.

průniku
|\íísta
Vodypři stanoveníVodotěsnosti
zkušebního
Vzorkuě' 187íojsou uvedena
ý při|ozeč,.2.
3. odhad ngjistotměřéni
UVedenérozšířené
nejistotyjsousouěinemstandardní
nejistotyměřenÍakoeficienturozšíření k = 2' Pro normá|ní
pravděpodobnosti
pokrytí95 o/o'
rozdě|ení
odpovídá
4. Interpretacevýs|edkůzkoušky
4.1 K|asifikaceVýs|edků
zkoušek
Na zák|aděuvedenýchVýs|edků
zkoušekby|aprovedenajejichk|asifikacedle ČSNEN
í2207'ČSNEN 12208a ČsNEN 1221o'jakopodk|ad
prodek|afaci
funkěních
V|astností
VýrobkŮd|eČsN EN 14351.'1tak, aby by|ysp|něnyzároveňVšechnypoŽadavkyjednot|ivých
kIasifikací'
KIasifikace\|ýsIedků
zkoušek

d|eČsNEN 12207

1A?110

]]5.]0.A l0.034 Betvs2[Í

4

dleCSN EN 122'10

c4

d|očsN EN 12208

Výzkumnýústavpozemníchstaveb. certiíikační5polečnost's.r'o'
zkušebniIaboratořstavebníchmateíiá|ú'
výlobků'konstrukcí'budova výrobkůpro technickázařízeníbudov
Protoko|o
zkouŠce
č' A 115l2o.|0

Konečnák|asiíikaceprúvzdušnosti
před zkouŠkou
zatížení
vě- třída4 udáVá'žeprůVzdušnost
trempři Všechzkušebních
t|acích,
Vztažená
na ce|kovoup|ochua zároveňna dé|ku
spáíy,Je nižŠi
než
hodnotypožadované
uvedenoutřídudle ČsN EN 12207,Viz'g|aí'pří|oha
Č'3'
souhrnná klasifikaceodo|nostiproti zatižení
větrem_ třídac4 udáVá'žemaximá|nire|ativní
če|ní
prŮhybnejvícedeío|rnované
při zkulámoVéčástizkušebního
Vzo|ku(Výška
ráínukříd|a)
nepřekroči|
průhybu
šebním
t|akuP1=1,l600Pa hodnotu1/300(k]asifikace
re|'če|nÍho
- třídac)' ároveň zku.
po zatíženi50.ticyk|y
šebnÍVzorek
opakovaného
zkušebního
t akuP,= i8o0 Pa zúslap|něfunkčnía
průVzduŠnost
měřenápo zkouŠkách
Pl a P2nepřekroč
|ahornímezníhodnotyspeciíikované
V ÓsN
EN 12207pro uváděnoutříduprůVzdušnosli
o VíceneŽ20 o/oa zkušebníVzorek
zůsta|
uzavienýa
po 1 cyk|uP3 =t2400 Pa (k|asifikace
neroz|omený
zalÍžení
Vělrem- lřída4)'
K|asifikacevodotěsnosti- třída7A udáVá,žezkušební
Vzorekby|lěsnýpo dobu5 minutpř každém
nolínoupožadovaném
zkuŠebnim
postut|akuaždo hodnotyzkušebního
l|ak! 450 Pa, při zkušebním
pu A - odpovídánechráněné
po|ozeve slavbě.
4.2 Součinitelspárové prŮVzdušnostidvoukřídIového
okna iLV
součinite|spárové prúVzdušnosti
otvorovéVýp|něiLV d|e ČsN 73 0540-3 TepeIná ochrana
budov- Část3| NávrhovéhodnotyVe|ičin,
by|stanovenmetodouIogaritmické
regresníana|ýzyVeshoděscsNEN12114 Tepe|néchováníbudov.stanoveníprůVzdušnosti
stavebnich dí|cŮa prvkŮ- Laboratornízkušební
metoda.Pro Výpočet
byly použityprŮměrnékorigo'
vanéhodnotyprůVzdušnosti
naměřenépo zkoušceodoInostiprotizatiženíVětrem
při t|acích

průVzdušnosti
součinite|
soárové
soL]č]n
té|spálovépúVzdušnosl
dvoukř{dlového
okna iLV' éxponenl
n

187t10

pron =0'69
o'o52X 1o'4[m3/(ň's'Pan)]'

proved|: Ing'TomášLanger
Zkoušky
proved| Ing.LubomhKeim,CSc.
Interpretaci

Pří|ohy:
1' Dokumentace
zkušebniho
Vzorku187/10
2' oznaóenímístaprůniku
Vodypři stanovení
Vodotěsnosti'
po|ohy
Místaměřenízměnyče|ní
rámoVé
části
průVzdušnosti
3' GrafickázáVis|ost
na zkušebním
t|akuV |ogaritmickém
měřítku

Rozdě|ovník
Vý'tiskč'1 .
objednate|
Výtiskč'2.
archivNo 1516
Výtiskč'3 archivzkušební
|aboÍatoře

I l5 10 A 10i34-Betys2kr
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v}zkumnýústavpozemníchstaveb . certiÍikačnispoIečnost,s'l'o.
zkušební|aboratořstavebníchmateriá|ů,
výíobků,
konstrukcí'budova výrobkůpro tgchnickáŽařízení
budov
Protokol
o zkoušce
č. A11512010

PR|LoHA 1: Dokumentace
zkušebního
vzorku
speciíikacerámovýcha křídIových
profi|ů
zkušebního
vzorku18711o
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Výzkumnýústavpozomnichstaveb. certifíkační
zkušebniIaboratořstavebních
materlá|ú,
výroblú,konstrukci' budov a výřobkú Pro technická zařízeníbudov
Protoko|o zkoušceč' A 115| 2o1o
slránáč 3 / ce|kemstEn 9

PŘÍLoHA2t Zkušebnívzorek
č'187ho
Výs|edkyzkouškyvodotěsnostj- oznaěenímístaprúnikuVodypři stanovenívodotěsnosti.
|\,4ísta
měřenízměnyčeIní
polohyrámovéóásti při zkoušceodo|nostiorotizatížení
Větrem'

|

,roo

l.

-

Legen0a
+

Místas Óís|ypozic měřenízměnyče|ní
po|ohyrámovéčástipři zkoušceodo|nostiza.
tíženi
Vétrem
Místoprůniku
Vodypřizkoušcevodotěsnosti

]]510A 10434 Be ty s2k Í

I

I

..$Po
vý'kunrný ústav pozomnich stav.b. ceřtif ikaění spo|eěnost, 3'.o.

pos|\ru'EN4s'
cďmk.ě!Íd!án
BoZPlslýs' zÚšébní
bboEtoř
certifiksčnÍoÍgánpro výrobb/' kvaliftkac|a EPD

Arrtďiená

osobo 227' l\ldiff|(Mú o€oba 1516'

PRoToKoL o DÍLčÍ
PočÁTEčNizKouŠcE TYPU
souěinitelprostuputepla

s posouzením
shody

č.P - 30í3 oV - í0 - 023í
Kare|Mašek'Truh|ářstvíBETYS

|Č:18349846

s|ezská856/74',13000 Praha3

T yVÍ
p obku:

D ř e v ě n é o k no t yp IV68
Vá.iánty
typu
vÍobkuproÍi|ovtýsy8tém 68, jednostupňové dorazové těsnění,

hIiníková
okapnicebez přerušeného
tepeIného
mostu
a) zaskleníizo|ační
dvojsk|oUn= 1,gW/(m,,K)
pIastovýdistanční
rámeček
TGI
b) zask|eníizo|ační
dvojsk|oUn= {,1W/(m,.K)
pIastovýdistanční
rámeček
TGI
c) zask|eníizoIační
dvojsk|oUg= 0,8W(m'z.K)
distanční
rámečekpIastovýa oceIový
Kare|Mašek,Třuh|ářství
BEws

|Č|183.9846

TovárnÍ15.471 54 cvikov
poŽadavky'
Vyp|něnlvnějšÍch
ivnilřnÍchotvorú'
na něŽse VáahujIda|šl
spec.fické
zejmé.
při užívánl'
na na h|uk.ÚsporueneQie,těsnosta bezpečnost
kromětěch' kleíése použiiÍ
pÍodě|éní
na požáÍní/kouřové
Úsekye na únikových
cestách
podk|adypředložené
certiÍikaónI
orgánprovýÍobky
ak|editovaný
Českýminslitutempro akredjtaci'o.p's.'přezkouma|
pÍoved|
prostudodavatelem'
hodnocenÍ
vzoIkuvýrobkua timtoprotoko|em
osvědčuje,
Že p|oved|zkouŠku
souč.nite|e
pu leplá výpočtem'
posouzeníshody
schéma'zkoušení'
cerliíikaění
vyhodnocení
stanovení,

ffia

,.k,

lng.Lubomí.Keim' csc.

vedoucícenifikačního
o.gánupÍovýrobky

Výzkumnýús1avpoŽemnlchstaveb. cedlÍkaénispo|eěnost's Ío 10221 Praha 10. Hos|jval' PraŽská31o/16
|č:25052063
Dlč:cz25o 52o63 Íe| aa12a27175111'a'
Fď aa12a2a1ri 241 E mai|]inío@vups'a MVUpsQ

c'eÍtifikaéni
orgánč'30l3 akíeditovany
Č|AV}zkumnýústavpozemních
staveb- ceÍtiÍkaĚní
spo|ečnost'
s Í.o.
fC: 25052063rel. o042O271 751 148. Fax:00420281 017 241i E-mail:info@vups.c7
prosluputep|aP - 3013oV _ 10.023í
Proloko|o stanovení
v|astnosti
výpočtem součinile|

1. PoUŽ|TÉTECHN|CKÉ
PoDKLADY NoRMY
Podk|adypřed|oŽené
Výrobcem:Geometrierámová kombinace_ paÍapet'ostění/ nadpraŽí
výrobcem:Technický|istzasklenís Uo= 1'o W(m,'K)
Í2] Podk|adypřed|ožené
\^irobcem:
Technický|istzask|enís Uo= 1'1 W(m,'K)
13] Podk|adypřed|oŽené
\.ýrobcem:
Technický|istzask|enís Uo= o'8 W(m,'K)
t4] Podk|adypřed|ožené
prostuputep|avýrobcem
[5] Technickáspecifikacevýrobku:Deklaracesoučinite|e
t1]

t6]

procsN EN lso 6946 stavebníprvkya stavebníkonstrukce-Tepe|nýodpora součinite|
stuputepla_ Výpo&ovámetoda,Prosinec2008

prostuÍ7] lsN EN |so 10077-1Tepe|néchováníoken,dveřía okenic- Výpočetsoučinitele
pu tep|a- Část1: zjednodušenámetoda'Květen2007
prostu.
t8] ČsN EN |So 1oo77-2Tepe|néchováníoken,dveřía okenic-Výpočetsoučinite|e
pu tep|a- Óást 2: Výpočtovámetodapro rámy' Prosinec2003
Listopad2005
Í9] lsN 73 0540-3Tepelnáochranabudov- Část3: Návrhovéhodnotyve|ičin'
V|astnosti
funkční
- Část1|okna a vnějÍ10] csNEN14351-1 okna a dveře- Normavýrobku'
požární
šídveře bez vlastnostÍ
odo|nostia/nebokouřotěsnogti,
Listopad2006

2, PoP|s TYPUvÝRoBKU
Rám a křld|ojednoduchého
dřevěnéhooknajsou zhotovenyz vrstvených8mrkovýchhrano|ů'
okno je vyÍobenove standardizovaném
rozměruEURo 68' Výškarámovékombinaceje
88 mm' sířka rámu i kříd|adřevěnéhooknaje 68 mm' okno je těsněnojedno9tupňovým
dorazoVýmtěsněním'Rámová okapniceg přerušeným
t6pe|nýmmostemje Vyrobenaz h|inlku.
okno je VyÍábéno
s třemivariantamizask|enÍ:
. a) zask|ení|zo|ační
dvojgktoUo= 1,o W(m2.K)
K zask|enloknaje pouŽitoizo|ačnl
dvojsk|os p|astovým
distaněním
rámeěkemTGI
prostore.m
prostuputep|azas meziskB|ním
Vyp|néným
součinite|i
argonem,o dek|arovaném
[2]
=
sk|ením
1'0
Uo
W(mz'K)'
" b) zask|enlizolačnldvoisk|oUg= í,í W(m,.K)
K zask|eníoknaje pouŽitoizolační
rámečkem
TGI
dvojsk|os p|astovým
distančnim
pÍostore.m
prostupu
s meziske|ním
Vyp|něným
aígonem,o dek|arovaném
souěinite|i
tep|aza.
[3]
sklením
Uo= 1'1 W(mz'K)
dvoisk|oUg= o,8W(m,'K)
- c) zask|enlizo|ačnl
K zask|eníoknaje použitoizo|ační
dvojsk|os p|astovým
a kovovýmdistančnim
rámečkem
prostoryvyplněnýmiargonem'o dek|arovaném
prostupu
s meziske|ními
souěinite|i
teplaza[4]
=
sk|ením
Uo 0'8 W(m..K)
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