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obrázek ě. 1 svis|ý řez rámovou kombinaciokna

!  ^t\ l '  ' : .1

bez zask|eni (kopte dokumentace ýýrobce)

3, VSTUPNíHoDNow

3.í součinitel prostupu tep|a rámem

okrajové podmínky výpočtu dle lsN EN Iso '10077-1
odpor při přestupu tep|a na Vnitřnlstraně:
odpor při přestupu tep|a V koutě na Vnitřním povrchu:

odpor při přestupu tep|a na Vnější strané:

Vstupni hodnoty
Tepleně technické v|astnosti materiá|ú proÍi|u rámoVé kombinace okna by|y použity d|e lsN 73
0540.3 a ČsN EN |so 10077 - 2'
Geometrie profi|u rámu okna s křid|em by|a poskytnuta Výrobcem' Do Výpočtu by| zahrnut vliv
hIiníkové okapnice'

Postuo stanovení
Pro Výpočtové stanovení dvojrozměrné tepe|né píopustnosti Lf,D řezu prďi|u rámu okna s kříd-
|em by| použit autorizovaný software ,,Stavebni fyzika Verze 2009 - Area.. součinite| prostupu
tep|a oknem by| Vypoěten pro rámovou kombinaci parapetu a ostění/nadpraŽi'

Vyhodnocení
Výpočet součinite|e prostupu tep|a rámoVé kombinace jednoduchého dřevěného okna by| stano-
ven dle ISN EN ISO 10077 - 2.

ii,
i i, i,'i , i i ,

l l -

R.i = o'13 m,'KAy'ý
Rs = 0,20 m' K^/V

R," = o,o4 m2 K^/ý

Součinite| prostupu tep|a parapetního profiIu rámu okna s křídlem:
Ur = 1,8 W/(m'z K)

Souěinite| prostupu tepla profilu rámu ostěni (nadpraží) okna s křídlemI
Ur = 1,4 W(m' K)

Průměrný součinite| pÍostupu tepla parapetniho profi|u a kříd|a okna
Ur = 1,5 W(m'?
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3.2 součinite| prostupu tep|a zask|ením
Hodnoty součinite|e prostupu tep|a byly převzaty z technického Iistu zask|ení před|oženého vý.
robcem.
součiniteI prostupu tep|a izo|aěního dvojsk|a - varianta a :
součinitel prostupu tep|a izo|ačního dvojsk|a _ varianta b:
součinitel prostupu tep|a izo|aěního dvojsk|a - varianta c:

3.3 Lineární činite| prostupu tepla
Lineámi činite|e prostupu tep|a jsou uvažovány tabu|kovou hodnotou přeyzatou z ČsN 73 o54o-3:

Ue = 1,0 W(m'z K)

Ue = 1,1 W/(m1K)

ue = 0,8 w(m' K)

Lineárni činite| prostupu tep|a pro plastový distanční rámeček TG||

Lineárnlčinitel prostupu tep|a pro kovový|

3.4 Geometrické v|astnosti okna

Plocha zasklenil
P|ocha parapetního rámu:
P|ocha fámu osténí (nadpraží)|
Dé|ka íunkěni spáry|

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

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

Hodnota součinite|e prostupu tep|a okna by|a stanovena pro referenčn| rozměry 1,23 (r 25 %) m
x 1'a8 G 25 %o) m d|e cSN 73 0540.3 pro okna se součinite|em prostupu tep|a zask|eni
Uo s 1,9 Wi(m' K).

4. VYHODNOCENI

il.l Výs|edky výpočtu dřevěné okno typ |v68 pro variantu typu a) zask|ení izo|ačním dvoi-
sklem Us = 1,0 w/(mr.K)

Pň výpočtu souónite|e postupu tep|a jednoduďého okna býo postupováno podle ČSN EN |so 1 0077 . 1 '
souěinitel prostupu tep|a jednoduchého otevíravého eurookna dřevěného typ 68 normových refe-
renčních rozměrů 1,23 m x 1,48 m, s izo|ačnim dvojsk|em o součinite|i prostupu tepla zask|ení
U, = 1,0 W/(m..K)' s rámovou h|iníkovou okapnic|' s jednostupňovým dorazovým těsněním
a s p|astovým distančním rámečkem TGI zohledněným ve Výpočtu tabu|kovou hodnotouI

U* = í,3 W(m' K)

4.2 Výs|6dky výpoětu dřevěné okno typ |V68 pro variantu typu b) zask|eni izo|aěním dvoj.
sklem Ug = í'í W(m..K)

Pň \.ýpočlu souónite|e prostupu tep|a jednoduchého okna bylo postupováno pod|e ČSN EN |So 10077 ' 1'

součinitel prostupu tep|a jednoduchého otevíravého eurookna dřevěného typ 68 normových refe-
renčních rozměrů 1,23 m x 1'48 m, s izolačním dvojsk|em o součinite|i prostupu tepla zask|ení
Uo = 1'1 W/(m, K)' s rámovou hliníkovou okapnici, . jednostupňovým dorazovým těsněním
a s p|astovým distančním rámečkem TGIzohledněným Ve výpočtu tabuIkovou h

U* = í'4W( \ffóu\
€Eíl..r.":
l,llÍAB'jý:. .7P-30130V-1G0231_ BETYS
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4.3 výs|edky výpočtu dřevěné okno typ |V68 pro variantu typu c) zasklení izo|ačním dvoi-
sklem Us = 0,8 W(m'.K)

Pň v.ýpočiu součinite|e prostupu tep|a jednoduchého okna býo postupováno pod|e ČsN EN lso 1oo77 - '1.

Součinitel prostupu tep|a jednoduchého otevíravého eurookna dřevěného typ 68 normových refe-
renčních rozměrů 1'23 m x 1'48 m, s izo|ačním dvojsk|em o souóinite|i prostupu tepla zask|ení
Ug = 0,8 W(m,.K), s rámovou hlinikovou okapnicí, s jednostupňovým dorazovým těsněním
a s p|astovým a kovovým distančním rámečkem zoh|edněným Ve výpoótu tabuIkovou hodnotou:

U* = í,2 W(m, K)

5. PosoUzENí sHoDY s TEcHN|cKoU sPEc|F|KAcí
Podk|adem pro posouzeni shody s technickou specifikací v|astnosti výrobku je dek|arace \.ýrob-
ce.

V Praze dne 15.6.20'10
Pracovník certlÍikačniho orgánu ^n.,,Á7"|o,

Tento dokumenl neni Úpiným dok|adem o posouzenl shody Výrobku d|e nařlŽení V|ády č' 190/2002 sb' V flávaznosti na
poŽádávky ČsN EN 1435'l.1 okna a dvefu - Norma výÍobku' funkčni Vlastnosti . Část 1: okna a vnější dveře bez v|asl'
ností požární odo|nosti ďnebo kouřotěsnosti a tudiž neopravňuje výfobce nebo dovozce vydat pÍoh|áŠenl o shodě / Es
proh|ášenío shodě a popř' označovat výÍobek cE'

Typ výŤobku
výrobku

Teďnilé specifkace Požedď/ená hodnob dle
technic*á specifkace

Výs|edek zkoušky;
4išlěnl

EuÍookna
dřevěného

typ 68

a) izo|ačnl ďoisk|o

Dek|al€ce ýobce U"< 1,7 W(m'?.K)

1,3 w(m'z.lO

b) izo|ačni dvojlk|o

c) izo|ačnÍ dvojgklo
uo=0,8w(m'.rc 1'2w|rÍl'|9

€ffi-fo
P-30130V-10-0231_ BETYS stíana č' 5 / ce|kem stran 5
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PRILOHA 3:

Grafická záVislost průVzdušnosti na zkušebním t|aku v |ogaritmickém měřítku
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vÝzKuMNÝ ÚsTA\, PozEMNicH sTAvEB . GERT|FIKAČNi sPoLEČNOST' s.r'o'
Aulorizováná osoba 227' Notiíikovaná osoba 1516i certifikáéni or9án pro Výrobky, kva|iÍikaci a EPD' slr/J, Elýs. BozP a ]sMs

zkušebni laboratoř č. 1234 akÍeditovaná člA

č. A 114 l20,|0

Stanovení prŮvzdušnosti' odolnosti proti zatížení Větrem
a vodotěsnosti

JednokřídIové dřevěné baIkónové dveře o/S

KareI Mašek _ truhlářství BETYS
s|ezská 856/74' ,13o oo Praha-Vinohrady |c: 183 498 46

Kare| |\,4ašek _ truh|ářstvi BETYS, \.ýrobnízáVod
Tovární 15' 471 54 cvikov

10231 12010 -084

14.06.2010

17.06.2010

Ing' Tomáš Langer

Ing. Lubomír Keim, csc'
g Ž toho poČel sl.an přioh|

In9. Jiří Kohoutek
VedoucÍ zkušební |aboratoře č'1 234 akÍeditované c|A

Výzkumňý úsláv pozěmnich sl.véb. ceniíikačnispo|éčnosl,3'ro' l0221 PÍaha10.HoslVal PÍéžgká ]6

zkušebn. |aboÍatol stavébnlch máteriá|ú, vý.obkú' kÓňslÍUkcí' budov a výlobkú pÍo léc hnic ká zalizeni budoý

]0400PÍahá]0'Uhi iněVes'FranlŠkaDVš €336,61217l3] É.ňa]ábor@wF'a

PRoToKoL o zKouŠcE

Název výíobku / po|ožky:

Dátum provgdsni zkoušky|

Datom vydánÍ plotoko|u:

Počét stran prolokoIu:

Výsledky2koušek sé lýkaji poLrze předméi! zko!šky a Vztáhujisě Výhradně na zkoušené vzoítylzkušebni poloŽky. PÍoloko|
o;ko!š.e nesmibýt bezp|s€mného souh|asu odpovědného pracovnika zkuŠgbni|ábo.atoře íozŠ|řován jinak' nežjako c€ ek'

Činnost zkušební |aboratole je ve 3hodě s poŽadávky ČsN EN |so/|Ec 17025' sys lém kva| i ty
plovozovanýv akléd|tovaná zkušební|abolatoř| jo v souIadu s pr lncipycsN EN l5o 900l:2009'

-  
o '4
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zkušební |aboratoř stav€bních materiá|ů' výrobků' konstrukci, budov a výíobků pío technická zařízení budov
PÍotoko|o zkoušce č' A11412010 sranac 2/cekemslÍans

í. Dodání' popis vzorku a jeho identifikace

Zkušebnívzorek doda| do zkušební |aboratoře d|e poŽadavků Notifikované osoby 1516 Vý.
robce dne 31.05.2010' Zkušební Vzorek by| seřízen výrobcem dne 14.06.2010'

Jednokříd|ové dřevěné balkónové dveře o/s, zák|adnívýrobníšířka 1000 mm a \.ýška 2000
mm.

Rám a kříd|o jsou Wrobeny z tříVrstvého |epeného hranoIu cink nebo fix' Dodavate|em dře-
Věných profi|ů je HAPex s.r.o., Hradec Krá|oVé. Konstrukční spojení profilů je na |epené dvo'
jité čepy, použité lepid|o D4 od firmy Wurth spo|. s r.o'. Povrchová Úprava ba|kónových dveří
je provedena Vodouředite|nýmj |aky od firmy Mi|esi nebo Zowosan'

KřÍd|o je zasl1|eno izo|ačním dvojsk|em s udaným souóinite|em prostupu tep|a zasklenÍm
Us= 1' 1 W/m.K. Dodavate|em izo|ačního dvojsk|a je fy Izo|ační sk|a' Pustiměř' Mezera mezi
sk|em a kříd|em je zatme|ená neutrá|ním siIikonem'

Výtokové otvory jsoU umístěny v okapnici s přerušeným tepelným mostem' okapnice je hIi-
níková a použíVá se Íámová a kříd|ová' okapnice jsou uzavřeny koncovkami s těsnícimija-
zýěky a podtme|eny siIikonovým tme|em' Dodavatel okapnice fy VoD s'r'o.' Ba|kónové dveře
jsou těsněny dvoustupňově pryžovým silikonovým ce|oobvodovým těsněním umístěným
v drážce kříd|a. BaIkónoVé dVeře jsou okovány ce|oobvodovým eurokováním značky siege.
nia od firmy VOD s.r.o., Kladno.

Dokumentace zkušebnÍho Vzorku je uvedena V přÍ|oze 1'

Zkušebnlvzor €k by| označen č' 188/10'

Vzorek \^ýrobku by| dodán do zkušebnílaboratoře ve funkčním stavu' bez vizuá|ně pozorova.
teIných poškozenínebo Vad, které by mohly negativně ov|ivnit nebo znemoŽnit stanovení
požadoVaných parametrŮ'

2. Provedenía \.ýs|edky zkoušky

zkoušky by|y provedeny na základě interní objednáVky č.180473/ 2010/ 10231, V rámci úko.
|Ů Notifikované osoby 1516, Ve zkušebně V Praze 10 - Uhříněvsi'
zkoušky by|y provedeny pro k|asifikaci Výs|edků zkoušek' při okrajových podmínkách uvede-
ných V přís|ušných normách pro k|asifikaci a v ČsN EN 14351.1' okna a dveře . Norma Vý-
robku, funkční v|astnosti . Část 1: okna a Vnější dveře bez v|astností požárni odoInosti
a/nebo kouřotěsnosti '
Pořadí zkoUšek by|o provedeno a Výs|edky zkoušek jsou vyjádieny d|e csN EN 14351.1'

ZkušebníVzorek byl před zkouškou u|ožen v |aboratornÍm prostředí po dobu více než 4h,
tep|ota Vzduchu = (20 t 2) .c, re|ativní V|hkost Vzduchu = (60 t 5) %'

2.1 stanovení orůvzdušnosti
Zkouška průVzdušnosti by|a provedena d|e cSN EN '1026 okna a dveře - Prúvzdušnost.
zkušební metoda, s k|adnými a zápornými zkušebními t|aky d|e ČsN EN '14351.1. Pro po-
třeby k|asifikace Výs|edků zkoušky zatíženívětrem, by|a provedena zkouška průVzdušnosti i
po zatiženíVětrem'

okrajové podmínky zkouŠky d|e ÓsN EN 12207 ' okna a dveře - PrŮVzdUšnost _ K|asifikace:
. nejvyšší k|adný zkušebnít|ak 600 Pa
- nejvyššízáporný zkušebnít|ak 600 Pa

] 14.]0.4.10{34 Betys bá]kÓn
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Podmínky provedenizkoušky - prúměrné hodnoty:- tep|ota vzduchu 20'5.c
. re|ativníV|hkost vzduchu: 61 %
- atmosÍérický t|ak Vzduchu 98'2 kPa

Naměřené hodnoty objemového toku Vzduchu V" na jednot|ivých t|akových stupních jsou
uVáděny jako průměr naměřených hodnot pro kladné a záporné zkušební tlaky' Výs|edky
zkoušky jsou uváděny na dé|ku funkční spáry VL a ce|kovou p|ochu zkušebniho Vzorku VA
pto stanovenou:

dé|ku funkóníspáry zkušebního Vzorku: L = 5,60 m'
ce|kovou p|ochu zkušebního vzorkuI A = 2'00 m.

Prúměrné naměřené hodnoty objemového toku Vzduchu pro k|adný a záporný t|ak V" a Vý-
s edky zkoušky průVzdušnost. Vztažené na dé|ku spáry VL a ceIkovou p|ochu zk. Vzorku VA
LrVádí nás|edující tabuIka.

Naměřené hodnoty a \.ýs|edky zkoušky průVzdUšnosti

,V z' zkouška zatížení větrem

Rozšířená nejistota Výs|edků zkoušky prŮVzdušnosti stanovené na dé|ku funkční spáry je l
3,5 % a na celkovou plochu je i3,5%.

2.2 stanovení odo|nosti proti zatíŽení větrem

Zkouška by|a proveiena d|e csN EN 12211 okna a dveře - odo|nost proti zatíŽení Větrem _
Zkušebnímetoda. ce|ní průhyb by| stanoven ze změny če|ní po|ohy konců a středu rámoVé
části'

okrajové podmínky zkoušky ( mezní hodnoty zatížení) d|e csN EN 12210 - okna a dveře .
odoInost proti zatiŽeníVětrem . K|asiÍikace:
- zkušební t|ak Pr = t,]600 Pa, z toho vyp|ývá|

. opakovaný tlak P, = t 800 Pa' počet cyk|ů| 50

. zkušební t|ak Ps = !24oo Pa' počet cyk|Ů: 1

slupně

ho Uaku
tPal

Před zatíŽenim větrem Po zatíženíVětrem r]

Naměřené VýsIedek zkoušky Naměřené VýsIedek zkoušky

PrůměÍná

loku vzdu'

lm3/hl

PrŮměrná
hodnota prů.
Vzdušnos|ina
dé|ku spáry

tm3(h.m)l

PíŮměrná

prŮVzduŠ.
nos! na

tm3/(h.m1l tmlhl

hodnota prů.
Vzdušnosti na
dé|ku spáry

tm1(h.m)l

hodnola píÚ.
vzdušnos|ina

trnl(h m'z)l

50 1,02 0,15 0,42 1,21 0,18 0,51
100 1,79 0,26 0,73 1,95 0,29 0,81
150 2,35 0,34 0,96 0,38 1,07
240 2,49 o,42 1,17 3,20 0,47 1,32
250 3,38 0,49 1,37 3,83 1,59
300 0,57 1,5S 0,63 1,76
450 5,22 0,76 2,12 5,65 0,83 2,33

600 6,36 0,92 2,57 6,84 1,00 2,80

l l4 10 Á 10 034-Bely9 baLkon
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Podmínky provedenízkoušky (průmě|né hodnoty) : - tep|ota vzduchu 20,8 "C,
- re|ativní v|hkost vzduchu: 62 %'
. atmosférický t|ak Vzduchu 98,2 kPa

2'2.1 zkouška prŮhybu
Naměřené hodnoty změny čeIní po|ohy rámové části a její abso|utní i re|ativní če|ni prŮhyb je
uváděn pro rámové části zkušebního Vzorku d|e pří|ohy č. 2'

Naměřené hodnoty a Výs|edky zkoušky prŮhybu rámové části

Rozšlřená nejistota Výsledku zkoušky je t 0'02 mm

2'2'3 Nárůst orůVzdušnosii po zatíženíVětrem

Žádný Výs|edek zkoušky průVzdušnosti na dé|ku spáry, nebo na ceIkovou plochu' po prove-
dené zkoušce zatížením větrem zkušebnímit|aky P1 a P, nepřevýšiI přís|ušné hornímeznj
hodnoty dané třídy uvedené V kapito|e 4 o Více než 2oo/o'

2'2'4 zkoUška bezpečnosti

VÝs|edek zkouškV bezpečnosti při zkušebním t|aku P3 = t 2400 Pa

188/10

]]4 ]0 A ]01]34 Bet}s bálkon

Ó'

Naméřené hodnotY oř zkuŠebnim tlaku P] = 1600 Pa

zména če nipo|ohy rámové čás|i
tmml

Dé|ka

čásli
tmml

Čehiprůhyb

tnrml Í']
záPoný ||ak

Í.]
0 0

188/10

1 1,33 0,03 1,28 0,31

1830 1,64 1,44 111119 1t12752 2,78 0,04 2,36 0,41

3 0,96 o,o2 0,57 0,11

4 1,64 0,03 1,88 0,53

'1830 2,82 1,68 1/650 1/10935 4,05 0,03

6 0,83 0,03 0,67 0,12

2'2'2 zkouška opakovaným t|akem
Výsledek zkoušky při opakovaném zkušebním t|aku P2 = t 800 Pa

Cislo vzorku

Žádné Doškozenívzorku' VzoÍek po zkouŠce funkční

Výs|edek zkoušky bezpečnosti při zkušebním t|aku

Výs|edek zkouŠkycislo vŽolku

Žádné ooŠkození VzoÍku' Vzorek po zkoušce funkční
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2'3 stanovení vodotěsnosti

zkouška by|a provedena dle csN EN 1027 okna a dveře _ Vodotěsnost _ Zkušební meto-
da' Zkouška by|a provedena po zkoušce průvzdušnosti dříVe než po 24 hodinách'

okrajové podmínky zkoušky d|e ČsN EN 12208: zkušebnÍ t|ak Vzduchu V rozsahu do 300 Pa
V intervalu po 50 Pa a od 300 Pa V interva|u po '150 Pa až do průniku vody'

Podmínky provedenízkoušky: - metoda postřiku A (odpovídá nechráněné po|oze ve stav'
bě)

- odvodňovací otvory nebyly při zkoušce zaIepeny

prŮměrné hodnoty| - tep|ota vzduchu 2o'1"C
- relativni vlhkost vzduchur 60 o/a
- atmosÍérickÝ t|ak vzduchu 98,2 kPa

VÝsIedek zkouškv vodotěsnosti

Rozšířená nejistota Výs|edkŮ zkoušky měřenítlaku Vzduchu by|a stanovena na hodnotu l 2
Ó/a 

'

Ny'ista průniku Vody při stanoveníVodotěsnostizkušebnlho Vzorku ě' 188/10jsou uVedena
v pří|oze č' 2.

3. odhad nejistot měření
UVedené rozšířené nejistoty jsou součinem standardní nejistoty měřenÍ a koeficientu rozší-
ření k = 2' Pro normální rozdě|ení odpovídá pravděpodobnosti pokryti 95 %'

4' Interpretace výs|edků zkoušky

4.1 KIasifikace VýsIedků zkoušek
Na zák|adě uvedených Výs|edků zkoušek byla provedena jejich k|asifikace d|e csN EN
12207' ČSN EN 12208 a ČsN EN 12210, jako podk|ad pro dek|araci funkčních v|astností
výrobků dle ČSN EN 14351.1 tak' aby by|y spIněny zároveň všechny poŽadavky jednot|ivých
kIasifikací.

KIasiÍikace výsIedků zkoušek

ČlsIo Vzorku

Výs|edek zkoušky

T|ak vzduohu' přikleíém doŠ|o
k prúniku vody

tPal

celková doba púsobeni
Vzdslaiiciho ||akLJ vŽduchu

pt€d pÚiik€m vody
tminl

188í0 PraVý do]ní roh ve styku kříd|á
s |ámem 900 64

Čis o Vzorku
dle CSN EN 12207 dle CSN EN 12210 d|e ČsN ÉN 12208

'188/10 4 c4 E750
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Výzkumný ústav pozemních staveb . ceítifikační spo|ečnost, s'r.o.
zkušebni Iaboraloř stavebních mat€řiá|ů, výíobků' konstrukcí' budov a výrobků pro technická zařízení budov
Protoko|o zkouŠce č' A114l2010

Konečná k|asiÍikace průvzdušnosti - třída 4 udáVá' že průvzdušnost před zkouškou zatíŽení vě-
trem při VŠech zkušebních t|acích, vztažená na ce|kovou p|ochu a zároveň na dé|ku spáry' je nižši než
hodnoty poŽadované uVedenou třídu d|e csN EN ,12207' Viz' graf' přiloha č' 3'

souhrnná k|asifikace odo|nosti proti zatížení větíem - třída c4 udáVá' že maximá|ní re|ativnÍ Óe ní
prŮhyb nejvÍce deformované rámové část] zkušebního Vzorku (Výška rámu kříd|a) nepřekroči| přizku-
šebnim t|aku P] = t1600 Pa hodnotu 1/300 (k|asiíikace rel' če|ního průhybu _ třída c), zároveň zku-
Šebni Vzorek po zatÍženÍ 50{i cyk|y opakovaného zkušebního t|aku P, = t800 Pa zůsla| p|ně funkčni a
prúVzdušnost měřená po zko!škách P] a P, nepřekroči|a horní mezní hodnoty speciÍikované V csN
EN 12207 pro uváděnou |řídu prúVzdušnosli o Více než 20 % a zkušebnÍVzorek zŮsta| uzavÍený a
neroz|omený po 1 cyk|u P3 = t2400 Pa (k|as]fikace zalíŽení Větrem - třida 4)'

K|asiÍikaco vodotěsnosti - třída E750 udáVá' že zkušební Vzorek by| těsný po dobu 5 mlnut při kaž
dém normou požadovaném zkušebním t]aku až do hodnoty zkiršebního t|aku 90o Pa, př zkušebnim
poslupu A - odpovídá nechráněné poloze ve stavbě.

4.2 součinite| spárové prŮvzdušnosti baIkónových dveří iLV
SoUčinite| spárové průVzdušnostiotvorové výpIně iLV d|e 0sN 73 0540.3 TepeIná ochrana
budov - cást 3| NáVrhoVé hodnoty Ve|ičin' by| stanoven metodou |ogaritmické regresní ana-
|ýzyVeshoděscsNEN12114 TepeIné chováníbudoV - stanovení prŮVzdušnost i  staveb-
nÍch dí|ců a prvků - Laboratorn í zkušebn í metoda. Pro Výpočet by|y použity průměrné korigo-
Vané hodnoty průVzdušnosti naměřené po zkoušce odoInosti proti zatíženíVětrem při t|acích
Pt a Pz.

Součinite| soárové průVzdušnosti

zkoušky proved|: Ing' Tomáš Langer
lnterpretaci proved|| |ng' LubomÍr Keim' csc.

l .ntonv:

1' Dokumentace zkušebního Vzorku 188/10
2' označení mÍsta průniku vody při stanoveníVodotěsnosti '

Místa měřenízměny ěe|nÍ po|ohy rámoVé části
3' GraÍická záVis|ost průvzdušnosti na zkušebním t|aku V |ogaritmickém měřítku

Rozdě|ovník
VÍisk č'1 . objednale|
VÍisk č'2 . archiv No 1516
Výtisk Č'3 . archiv zkuŠební |abomloře

soJórle|spa.o'á pÍi]vzoJŠaosl| b.|hóro!ý(h dve.i '| ' ' e(pore.| n

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

114 ]0 A Í0{34 Belysbá|Ón
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PŘíLoHA 1: Dokumentace zkušebního vzorku
specifikace rámových a kříd|ových profi|Ů zkušebního Vzorku 188/10
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pro technická zařízeni budov

slÍaÉ č' 3 / ce|k€m slÍan 9

PŘíLoHA 2: ZkušebníVzorek č. ' l88/10

Výs|edky zkoušky Vodotěsnosti - označení místa průnikU vody při stanovení vodotěsnosti.

|\,4ísta měřenízměny čeInípo|ohy rámové části přizkoušce odo|nosti protizatíženíVětrem'

+_____1pEa-______J

Legenoa

+ |Vlísta s čís|y pozic měřenízměny če|nípo|ohy rámové
tížení
větrem

Místo průniku vody přjzkoušce Vodotěsnosti

části při zkoušce odolnosti za-

I
] ]4.]0.A.]0.034 Bé\€ bálIon
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PŘíLoHA 3:
GraÍická záVis|ost průvzdušnosti na zkušebním t|aku V |ogaritmickém měřítku

Píú'zdušnost na dé|ku funkěnI spáíy

'to,o

E

'e0.1

E

> 1,0

e

100 1000
zkuaebnlr lak tPal

1000
zkuš.bnítIak ÍPa!

100

,r.l
t';

.'t ..,,,
. , ." ,
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zkušebni Iabo]atoř č. í234 ak]editovaná ě|A

č.A1.|5/20í0

stanovení prŮvzdušnosti, odolnosti proti zatížení Větrem
a Vodotěsnosti

Dvoukříd|ové dřevěné okno o.o/S

KareI Mašek. truhlářstvi BETYS
s|ezská 856/74, 130 00 Praha.Vinohrcdy

Kare| Mašek _ truh|ářstvi BETYS' výrobnízáVod
Tovární 15, 471 54 cvikov

10231 12010 -084

15.06.2010

17 .06.2010

lng. Tomáš Langer

Ing' Lubomír Keim' csc.

9 z toho poče| slran přiloh:

183 498 46

VýzkÚmný ústáv pozemních slavéb. cérlifikačnispo|ečňo.!s,rÓ' ]0221 PÉhá10'Hoslivai Plažská 16

zkušébňí |áboÍaloř stavebnich haleriá|ú, výrobkú' konstÍukci' bUdov á výrobkú pÍo lechn.cká zali:enÍ bUdov

]o4oo PÍaha]o Uhi iněves'FrantŠkaDvše33 fut 5l27lý E.má ] sor@Wp3e

PRoToKoL o zKouŠcE

Název výobku / po|ožky:

Žadale|:

Dátum p|ovoděnÍ zkoušky:

Dálum vydáni plotoko|uI

Poěe| stran prolokoluI

VýsedkyzkouŠek se týkajipouze piedmětu zkoušky a Vztahujíss výhradně ná zkouŠenévzorky/ zkušebnipo|oŽky' Protoko|
o'zkou$e nesmibýi béz p|s€nrného souh|asu odpovédného pracovníka zkuŠebni áboíatoře fozŠiiován jinak. než jako ce|ek,

činnost zkušební labora(ořé jo Vs shodě 3 požadavky čsN EN Iso/|Ec l7025' syÉtém kvaI i ty
piovozovaný v akledi lované zkušobní|áboratol| io v souIadu s píincipycsN EN |so 900{:2009'

?/./

- - - ,/ / , ' )

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

Ing. Jiří Kohoutek
Vedouc| Žkušební |aboratoře č'1234 akleditované c|A

L1234
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zkušební |aboratoř stavebních m.teriálú' výrobkú, konstrukci, budov a výrobků pro technická zařízeni budov
PÍotoko|o zkoušce č' A115l2o1o sÍana c' 2 / e kem stan 9

1. Dodání' popis vzorku aieho identifikace

zkušebníVzorek doda| do zkušebni laboratoře d|e požadavků Notifikované osoby 1516 vý-
robce dne 31'05'2010' zkušebnívzorek by| seřízen Výrobcem dne 14.06.2010.
Dvoukříd|ové dřevěné okno o-o/s' zák|adní Výrobníšířka ' l200 mm a Výška 1500 mm'
Rám a kříd|o jsoU Wrobeny z tříVrstvého |epeného hrano|u cink nebo fix' Dodavate|em dře-
Věných profilů je HAPex s'r.o.' Hradec Krá|oVé. Konstrukční spojení proÍi|ů je na |epené dvo-
jité čepy' použité |epid|o D4 od firmy Wurth spo|. s r.o.. Povrchová úprava okna je provedena
vodouředite|nými |aky od firmy |\,4i|esi nebo zowosan'

KřídIa jsou zask|ena izo|ačním dVojsk|em s udaným součjnitelem prostupu tep|a zask|ením
Us= 1,1 Wm'K' Dodavate|em izo|ačního dVojsk|a je fy |zo|ační sk|a, Pustiměř' |\.4ezera mezi
sk|em a kříd|em je zatme|ená neutrá|ním siIikonem'

Výtokové otvory jsou umístěny V okapnici s přerušeným tepe|ným mostem' okapnice je hIi-
níková a pouŽíVá se rámová a kříd|ová' okapnice jsou uzavřeny koncovkami s těsnícími]a-
zýěky a podtme|eny siIikonovým tme|em' Dodavate| okapnice fy VoD s'r'o'. okno je těsněno
dvoustupňově pryžovým si|ikonovým ce|oobvodovým těsněním umístěným v dráŽce křídIa'
okno je okováno ce|oobvodovým eurokováním značky siegenia od Íirmy VoD s'r.o'' K|adno'
Dokumentace zkušebního vzorku je uvedena V pří|oze 1.
zkušebníVzorek by| označen č. 188/,]0.
Vzorek Výrobku by| dodán do zkušební |aboratoře ve funkčnÍm stavu' bez vizuá|ně pozorova.
teIných poškozenínebo Vad, které by moh|y negativně ovlivnit nebo znemoŽnit stanovení
požadovaných paramotrú'

2' Provedenia výs|Edky zkoušky

zkoušky by|y provedeny na zák|adě interní objednáVky č'180473/ 201ol 10231' V rámci úko.
|ů Notifikované osoby 15'16' Ve zkušebně V Praze 10 - UhříněVsi.
zkoušky by|y provedeny pro klasiÍikaci VýsledkŮ zkoušek, přiokrajových podmínkách uvede-
ných V přís|ušných normách pro k|asifikaci a V csN EN 14351-1' okna a dveře - Norma Vý-
robku, funkění v|astnosti . cást 1| okna a Vnější dveře bez V|astností poŽáfnl odo|nosti
a/nebo kouřotěsnosti'
Pořadí zkoušek by|o provedeno a \.ýs|edky zkoušek jsou vyjádřeny d|e csN EN 14351-1'

zkušebníVzorek by| před zkouškou u|oŽen V |aboratorním prostředí po dobu Vice než 4h,
tep|ota vzduchu = (20 Í 2) "c' re|ativní V|hkost vzduchu = (60 r 5) %.

2.1 stanovení průvzdušnosti
zkouška průVzdušnosti byla provedena dle ČSN EN 1026 okna a dveře - Prúvzdušnost -
zkušebnímetoda, s k|adnými a zápornými zkušebními t|aky d|e csN EN 'l435'1-'1. Pro po-
třeby k|asifikace \.ýs|edků zkoušky zatiženíVětrem' by|a provedena zkouška průVzdušnosti i
oo zatíženíVětrem'

okrajové podmínky zkoušky d|e csN EN 12207, okna a dveře - PrůVzdušnost - Klasifikace:
. nejvyšší k|adný zkušební t|ak 600 Pa
- nejvyššizáporný zkušební t|ak 600 Pa

ll5-10 a 1o-$4 aeNs 2kr
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Podmínky provedení zkoušky - průměrné hodnoty: - tep|ota Vzduchu 2o'7 "c
- re|ativní v|hkost VzdUchU: 64 %
- atmosférický t|ak vzduchu 98'6 kPa

Naméřené hodnoty objemového toku Vzduchu V" na jednot|ivých tlakových stupních jsou
uváděnyjako púměr naměřených hodnot pro k|adné a záporné zkušebnÍ t|aky. Výs|edky
zkoušky jsou uváděny na dé|ku fUnkční spáry VL a ce|kovou p|ochu zkušebního vzorku VA
pro stanovenou:

dé|ku funkční spáry zkušebního Vzorku: L = 6'41 m'
celkovou p|ochu zkušebniho Vzorku: A = '1,8o m,

Prť]měrné naměřené hodnoty objemového toku vzdUchU pro k|adný a záporný t|ak V* a vý-
s|edky zkoušky průvzdušnosti vztažené na dé|ku spáry VL a ce|kovou p|ochu zk. vzorku VA
uvádí nás|edující tabuIka.

Naměřené hodnoty a \^is|edky zkoušky prŮVzdušnosti

r Viz' zkouška zatíŽení Větrem

Rozšířená nejistota výsledků zkoušky průVzdušnosti stanovené na dé|ku funkční spáry je t
3,5 % a na celkovou plochu je t3,5%.

2.2 stanoveni odo|nosti proti zatíženi větrem

Zkouška by|a provedena d|e ČsN EN 12211 okna a dýeře - odo|nost proti zatíženíVětrem -
Zkušební metoda. ce|ní prŮhyb by| stanoven ze změny čelní po|ohy konců a středu rámoVé
části'

okrajové podmínky zkoušky ( mezní hodnoty zatížení) dle cSN EN 122,l0 - okna a dveře -
odoInost proti zatíženíVětrem - K|asifikace:
. zkušebnít|ak Pl = !'1600 Pa, z toho vyp|ývá:

- opakovaný t|ak P, = t 800 Pa' počet cyk|Ů: 50
- zkušebnítlak Ps = t2400 Pa' počet cyk|ú: 1

stupně
zkušebnÍ.
ho tlaku

IPa]

Před zalíŽenlm Větrem Po zat|ŽenÍVětrem'l

Naměřené
hodnow

VýsIodek zkoušky Naměřené
hodnotv

VýsIedeI zkoUšky

PlŮměmá

objemového
toku vzdu-

Imlhi

Průměmá
hodno|a prů.
Vzdušnosti na
dé|ku spáry

Ím3/(h'm)]

Průrnérná
hodnota
průVzduŠ'

plocnu zK.
vzorku Va
lm3(h.m'z)l

Průměrná
hodnota obje-
mového toku

lm3/hl

hodnota plŮ'
Vzdušnost ina
délk(] spáry

Lm-/{n.mll

Průměrná
hodnota prÚ"
vzdušnosli na

tmt(h.m'?)l
50 1,90 o,27 0,94 2,02 0,28 1,01
100 3,19 0,44 1,57 3,19 0,44
150 4,29 0,59 2,11 4,37 0,61 2,16

200 5,32 0,74 2,62 o,74 2,64
250 6,16 0,85 3,03 6,28 0,87 3,09
300 6,98 0,96 3,43 7,04 0,97 3,46
450 1,27 4,53 I,24 1,27
600 11,17 1,53 5,46 '1,56
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výzkumný ú5tav poŽemnich staveb . certifikačni spoIečnost, s.r.o.
zkuŠební |aboratoř stavébnÍch mateřiá|ů, výlobků, konstřukcí' budov a výrobků pro technická zařiŽení budov
Protoko| o zko!Šce č' A 115 |2010

Podmínky provedení zkoušky (průměrné hodnoty) : - tep|ota Vzduchu 20'7 "C,
. re|ativní V|hkost Vzduchu: 62 %,
- atmosférický t|ak Vzduchu 98'6 kPa

2'2'1 Zkouška průhybu

Naměřené hodnoty změny óelní po|ohy rámoVé části a její absoIutni i re|ativní óeIní průhyb je
uváděn pro rámové části zkušebního Vzorku dIe pří|ohy č' 2.

Naměřené hodnoty a Výs|edky zkoušky prŮhybu rámoVé části

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

2'2.2 Zkouška opakovaným t|akem
Výsledek zkoušky při opakovaném zkušebním t|aku P, = t 8oo Pa

cís]o vzorku Výs|edek zkoušky

187110 Zádné poŠkození Vzorku' Vzorek po zkoušce funkóní

2'2-3 Nárůst orŮVzdušnosti oo zatíŽenívětrem

zádný výs|edek zkoušky průVzdušnosti na dé|ku spáry, nebo na ceIkovou p|ochu, po prove-
dené zkoušce zatížením Větrem zkuŠebními t|aky P1 a P, nepřevýšil přís|ušné hornímezní
hodnoty dané třídy uvedené V kapito|e 4 o Vice neŽ 20o/o'

2'2'4 Zkouška bezpečnosti

Výs|edek zkoušky bezpeěnosti při zkušebním t|aku P3 = t 2400 Pa

Čis|o Vzorl'u VysIedek z|.ouš|.y

187t10 Žádné poškození VŽoíku' Vzorek po zkoušce funkční

č'

Naměíené hodnoly pi zkušebn|m t|akLj P = ]600 Pa

zrněna če|nipo|ohy Émové rást
lmml

Dé|ka

disti
lmml

{mml tmmi
I-l I-l0 0

'187t10

1 1,71 0.02 0,38

1340 o,26 0,34 115057 1t39412 1.42 0,05 1.32 0,39

3 0.60 0.01 0,84 0.35

4 2,A9 0.01 3,84 0,65

í 340 1,09 1,11 1t1229 1112135 3.45 0.03 4,10 0.75

6 1,83 0,01 2.15 0,69
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výŽkumnýú6tav pozemních staveb. certifi kaěni spoIečno5t,s.l.o.
zkuŠébní |aboratoř stavebnich materiá|ů' výÍobků' konstr!kci, budov a yýrobků pro téchnická zaříz.ní budov
Proloko|o zkoušce č' A 115l2010

2.3 sianovení vodotěsnosti

Zkouška by|a provedena d|e ČsN EN 1027 okna a dveře _ Vodotěsnost _ zkušební meto.
da' Zkouška by|a provedena po zkoušce průVzdušnosti dříVe než po 24 hodjnách'
okrajové podmínky zkoušky d|e ČsN EN 12208: zkušebnítlak Vzduchu V rozsahu do 3oo Pa
V interva|u po 50 Pa a od 300 Pa V interva|u po 150 Pa až do prúniku vody'
Podmínky provedení zkoušky: ' metoda postřiku A (odpovídá nechráněné po|oze ve stav-
bě)

- odvodňovací otvory neby|y při zkoušce zalepeny
průměrné hodnoty: - tep|ota vzduchu 20'8.c

- relativnl vlhkost vzduchu: 67 Vo
. atmosférickÝ t|ak Vzduchu 98'6 kPa

VýsIedek zkoušky Vodotěsnosti

Rozšířená nejistota \^i's|edků zkoušky měřenÍt|aku Vzduchu byla stanovena na hodnotu t 2
o/o.

|\íísta průniku Vody při stanovení Vodotěsnosti zkušebního Vzorku ě' 187ío jsou uvedena
ý při|oze č,.2.

3. odhad ngjistot měřéni
UVedené rozšířené nejistotyjsou souěinem standardní nejistoty měřenÍa koeficientu rozší-
ření k = 2' Pro normá|ní rozdě|ení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí 95 o/o'

4. Interpretace výs|edků zkoušky

4.1 K|asifikace Výs|edků zkoušek
Na zák|adě uvedených Výs|edků zkoušek by|a provedena jejich k|asifikace dle ČSN EN
í2207' ČSN EN 12208 a ČsN EN 1221o' jako podk|ad pro dek|afaci funkěních V|astností
VýrobkŮ d|e ČsN EN 14351.'1 tak, aby by|y sp|něny zároveň Všechny poŽadavky jednot|ivých
kIasifikací'

KIasifikace \|ýsIedků zkoušek

Čís o vzorku

VýsIedek zkoušky

T|ak wduchu. pli kterém doš|o
k prŮnlku Vody

IPál

ce|ková doba ptrsobgni
vÍús|ájlclho t|aku vzduchu

před prŮn kem vody
tminl

187110 Do|nÍsraŽ kříde| 450 47

d|e ČsN EN 12207 dle CSN EN 122'10 d|o čsN EN 12208

1A?110 4 c4
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Konečná k|asiíikace prúvzdušnosti - třída 4 udáVá' že průVzdušnost před zkouŠkou zatížení vě-
trem při Všech zkušebních t|acích, Vztažená na ce|kovou p|ochu a zároveň na dé|ku spáíy, Je nižŠi než
hodnoty požadované uvedenou třídu dle ČsN EN 12207, Viz' g|aí' pří|oha Č' 3'

souhrnná klasifikace odo|nosti proti zatižení větrem _ třída c4 udáVá' že maximá|ni re|ativní če|ní
prŮhyb nejvíce deío|rnované lámoVé částizkušebního Vzo|ku (Výška ráínu kříd|a) nepřekroči| při zku-
šebním t|aku P1 = 1,l600 Pa hodnotu 1/300 (k]asifikace re|' če|nÍho průhybu - třída c)' ároveň zku.
šebnÍVzorek po zatíženi50.ticyk|y opakovaného zkušebního t aku P,= i8o0 Pa zúsla p|něfunkčnía
průVzduŠnost měřená po zkouŠkách Pl a P2 nepřekroč |a horní mezní hodnoty speciíikované V ÓsN
EN 12207 pro uváděnou třídu průVzdušnosli o Více neŽ 20 o/o a zkušebníVzorek zůsta| uzaviený a
neroz|omený po 1 cyk|u P3 = t2400 Pa (k|asifikace zalÍžení Vělrem - lřída 4)'

K|asifikace vodotěsnosti - třída 7A udáVá, že zkušební Vzorek by| lěsný po dobu 5 minut př každém
nolínou požadovaném zkuŠebnim t|aku až do hodnoty zkušebního l|ak! 450 Pa, při zkušebním postu-
pu A - odpovídá nechráněné po|oze ve slavbě.

4.2 Součinitel spárové prŮVzdušnosti dvoukřídIového okna iLV
součinite| spárové prúVzdušnosti otvorové Výp|ně iLV d|e ČsN 73 0540-3 TepeIná ochrana
budov - Část 3| Návrhové hodnoty Ve|ičin, by| stanoven metodou Iogaritmické regresní ana-
|ýzyVeshoděscsNEN12114 Tepe|né chováníbudov. stanovení průVzdušnosti staveb-
nich dí|cŮ a prvkŮ - Laboratornízkušební metoda. Pro Výpočet byly použity prŮměrné korigo'
vané hodnoty průVzdušnosti naměřené po zkoušce odoInosti proti zatiženíVětrem při t|acích

součinite| soárové průVzdušnosti

soL]č]n té| spálové púVzdušnosl dvoukř{dlového okna iLV ' éxponenl n

187t10 o'o52 X 1o'4 [m3/(ň's'Pan)]' pro n = 0'69

Zkoušky proved|: Ing' Tomáš Langer
Interpretaci proved| Ing. Lubomh Keim, CSc.

Pří|ohy:
1' Dokumentace zkušebniho Vzorku 187/10
2' oznaóení místa průniku Vody při stanovení Vodotěsnosti '

Místa měření změny če|ní po|ohy rámoVé části
3' Grafická záVis|ost průVzdušnosti na zkušebním t|aku V |ogaritmickém měřítku

Výzkumný ústav pozemních staveb. certiíikační 5polečnost' s.r'o'
zkušebni Iaboratoř stavebních mateíiá|ú' výlobků' konstrukcí' budov a výrobků pro technická zařízení budov
Protoko|o zkouŠce č' A 115l2o.|0

Rozdě|ovník
Vý'tisk č'1 . objednate|
Výtisk č'2 . archiv No 1516
Výtisk č'3 - archiv zkušební |aboÍatoře

ďffi**n
\ \i!i

\ r'!r*; _..
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v}zkumný ústav pozemních staveb . certiÍikačni spoIečnost, s'l'o.
zkušební |aboratoř stavebních materiá|ů, výíobků, konstrukcí' budov a výrobků pro tgchnická Žařízení budov
Protokol o zkoušce č. A11512010

PR|LoHA 1: Dokumentace zkušebního vzorku
speciíikace rámových a křídIových profi|ů zkušebního vzorku 18711o

. .; EURO 68 . SOFTLINE I

*Ů

SR,1Z lr .  (IUKRLDL!!1O Cr iNA Plovédóňi: .rÉ ia!4 tÝ|d) i . !í!ť !a lí '
Vl]éš tróny zaob9if  | l  

-  !] ' ] . .
i . ;rére i !á.]  ; .  = 3 íÍ
\/Í] l i .  . le]]r .3. i] . ié 11 š 1 .]:r

D,;!! i  l{" aJ:.r4
D0drŽ!] i  :u i .]t l , ;  '  ! is ' r];  ;Í'] .]]r j 'é
|t lon:á: ía.:!: . l ' ! ]r
i l  

' ]a.  
l r i .Ó '  ]:  j .  . :  . '

Proč €p!] i .J!Í! ] i ' l  : .
Rranipo9rv

ž,

OKAPN CE
DO\'.L

EURo 68. scft l i$e Vč €tně síatu dvoukiíd]óho okna
l( .5 crá Ů(J;|- ' .3 s odieza!. ' roJ |štcL]Í12sac] 1Ko]
' , ' .s  ]ká.ka!-. . .  !  : ' : :aJe.. !  . l ! . ' .  ] .-a i3:]: l l<.
] ié:l .r  :] .?.  šlo] 1]2s3ť Dc]
] i . :) .:] .  . . . . . . ,  s:] . .š.:.;] . .  l . i .1J 135á] Dc
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' obj Č' 5.10 68 2-qi ]ijg 92. '
. l  a 3ear 66:!t :-q- _i:] i
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Výzkumný ústav pozomnich staveb. certifíkační
zkušebni Iaboratořstavebních materlá|ú, výroblú,
Protoko| o zkoušce č' A 115 | 2o1o

konstrukci' budov a výřobkú Pro technická zařízení budov

slráná č 3 / ce|kem stEn 9

PŘÍLoHA 2t Zkušebnívzorek č' 187ho
Výs|edky zkoušky vodotěsnostj - oznaěení místa prúniku Vody při stanoven í vodotěsnosti.
|\,4ísta měřenízměny čeIní polohy rámové óásti při zkoušce odo|nosti oroti zatížení Větrem'

| ,roo l.
-

Legen0a

+ Místa s Óís|y pozic měření změny če|ní po|ohy rámové části při zkoušce odo|nosti za.
tíženi
Vétrem

Místo průniku Vody přizkoušce vodotěsnosti

]]510A 10434 Betys 2kÍ
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vý'kunrný ústav pozomnich
Arrtďiená osobo 227' l\ldiff|(Mú o€oba 1516'

certifiksčnÍ oÍgán

..$Po

stav.b. ceřtif ikaění spo|eěnost, 3'.o.
cďmk.ě!Íd!án po s|\ru' EN4s' BoZP lslýs' zÚšébní bboEtoř
pro výrobb/' kvaliftkac| a EPD

PRoToKoL o DÍLčÍ PočÁTEčNi zKouŠcE TYPU
souěinitel prostupu tepla

s posouzením shody

č. P - 30í 3 oV - í0 - 023í

Kare| Mašek' Truh|ářství BETYS
s|ezská 856/74' ,130 00 Praha 3

Typ VÍobku: Dřevěné okno typ IV68
Vá.iánty typu vÍobku proÍi|ovtý sy8tém 68, jednostupňové dorazové těsnění,

hIiníková okapnice bez přerušeného tepeIného mostu
a) zasklení izo|ační dvojsk|o Un = 1,g W/(m,,K)

pIastový distanční rámeček TGI
b) zask|ení izo|ační dvojsk|o Un = {,1 W/(m,.K)

pIastový distanční rámeček TGI

pÍo dě|éní na požáÍní/kouřové Úseky e na únikových cestách

certiÍikaónI orgán pro výÍobky ak|editovaný Českým inslitutem pro akredjtaci' o.p's.' přezkouma| podk|ady předložené
dodavatelem' pÍoved| hodnocenÍ vzoIku výrobku a timto protoko|em osvědčuje, Že p|oved| zkouŠku souč.nite|e prostu-
pu leplá výpočtem'

cerliíikaění schéma' zkoušení' vyhodnocení stanovení, posouzení shody

, .k,ffia

Vyp|něnl vnějšÍch ivnilřnÍch otvorú' na něŽ se VáahujIda|šl spec.fické poŽadavky' zejmé.
na na h|uk. Úsporu eneQie, těsnost a bezpečnost při užívánl' kromě těch' kleíé se použiiÍ

lng. Lubomí. Keim' csc.
vedoucí cenifikačního o.gánu pÍo výrobky

Výzkumný ús1av poŽemnlch staveb. cedlÍkaéni spo|eěnost' s Ío 10221 Praha 10. Hos|jval' PraŽská31o/16
|č:25052063 Dlč: cz25o 52o 63 Íe| aa12a27175111'a' Fď aa12a2a1ri 241 E mai|] inío@vups'a MVUpsQ

c) zask|ení izoIační dvojsk|o Ug
distanční rámeček pIastový a

Kare| Mašek, Třuh|ářství BEws
TovárnÍ 15. 471 54 cvikov

|Č: 18349846

= 0,8 W(m'z.K)
oceIový

|Č| 183.9846



c'eÍtifikaéni orgán č' 30l3 akíeditovany Č|A V}zkumný ústav pozemních staveb - ceÍtiÍkaĚní spo|ečnost' s Í.o.
fC: 25052063 rel. o042O 271 751 1 48. Fax: 00420 281 01 7 241 i E-mail: info@vups.c7

Proloko| o stanovení v|astnosti výpočtem součinile| proslupu tep|a P - 3013 oV _ 10.023í

1. PoUŽ|TÉ TECHN|CKÉ PoDKLADY NoRMY
t1] Podk|ady před|oŽené Výrobcem: Geometrie rámová kombinace _ paÍapet' ostění / nadpraŽí

Í2] Podk|ady před|ožené výrobcem: Technický |ist zasklení s Uo = 1'o W(m,'K)

13] Podk|ady před|oŽené \^irobcem: Technický |ist zask|ení s Uo = 1' 1 W(m,'K)

t4] Podk|ady před|ožené \.ýrobcem: Technický |ist zask|ení s Uo = o'8 W(m,'K)

[5] Technická specifikace výrobku: Deklarace součinite|e prostupu tep|a výrobcem

t6] csN EN lso 6946 stavební prvky a stavební konstrukce -Tepe|ný odpor a součinite| pro-
stupu tepla _ Výpo&ová metoda, Prosinec 2008

Í7] lsN EN |so 10077-1 Tepe|né chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostu-
pu tep|a - Část 1: zjednodušená metoda' Květen 2007

t8] ČsN EN |So 1oo77-2 Tepe|né chováníoken, dveřía okenic-Výpočet součinite|e prostu.
pu tep|a - Óást 2: Výpočtová metoda pro rámy' Prosinec 2003

Í9] lsN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty ve|ičin' Listopad 2005

Í10] csNEN14351-1 okna a dveře - Norma výrobku' funkční V|astnosti - Část 1|okna a vněj-
ší dveře bez vlastnostÍ požární odo|nosti a/nebo kouřotěsnogti, Listopad 2006

2, PoP|s TYPU vÝRoBKU
Rám a křld|o jednoduchého dřevěného okna jsou zhotoveny z vrstvených 8mrkových hrano|ů'
okno je vyÍobeno ve standardizovaném rozměru EURo 68' Výška rámové kombinace je
88 mm' sířka rámu i kříd|a dřevěného okna je 68 mm' okno je těsněno jedno9tupňovým dorazo-
Vým těsněním' Rámová okapnice g přerušeným t6pe|ným mostem je Vyrobena z h|inlku.

okno je VyÍábéno s třemi variantami zask|enÍ:
. a) zask|ení |zo|ační dvojgkto Uo = 1,o W(m2.K)
K zask|enl okna je pouŽito izo|ačnl dvojsk|o s p|astovým distaněním rámeěkem TGI
s meziskB|ním prostore.m Vyp|néným argonem, o dek|arovaném [2] součinite|i prostupu tep|a za-
sk|ením Uo = 1'0 W(mz'K)'

" b) zask|enl izolačnl dvoisk|o Ug = í,í W(m,.K)
K zask|ení okna je pouŽito izolační dvojsk|o s p|astovým distančnim rámečkem TGI
s meziske|ním pÍostore.m Vyp|něným aígonem, o dek|arovaném [3] souěinite|i prostupu tep|a za.
sklením Uo = 1'1 W(mz'K)

- c) zask|enl izo|ačnl dvoisk|o Ug = o,8 W(m,'K)
K zask|ení okna je použito izo|ační dvojsk|o s p|astovým a kovovým distančnim rámečkem
s meziske|ními prostory vyplněnými argonem' o dek|arovaném [4] souěinite|i prostupu tepla za-
sk|ením Uo = 0'8 W(m..K)

ffijc-]ry".-j@,stz
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