TEcHNlcKÝ A sKÚŠost.lÝ ÚsTAv sTAVEBNÝ, n.
BUILDING TESTING AND RESEARCH INSTITUTE
TEcHNIScHES PRŮF|NST|TUT FÚR BAUWESEN
NOTIFlKoVAtxÁ

osoaa t:*t

Pobočka Nitra, Braneckého 2, SK.949 01 Nitra

Výtlačok

č.

tr
i;
*

PREHťAD PoČlATočruÝcnsKÚŠoK TYPU
Žiadost' evidovaná pod č. s04/08/0261l2804lsN

vykonanýchvzmysle ustanovení $7 ods.4 a) a $ 9zákona č.90119g8 Z.z'a stavebných vrýrobkoch
v znení neskorších predpisov

Výrobok:
Systém:

Vchodové dvere z p|astu

KBE AD 70 mm

Dodávate|,systému:

profine GmbH, KBE Fenstersysteme, Motzener StraBe 31-33, D-122v7

Berlin. Nemecko

Čsx:

28a4

Výrobca:
Miesto výroby:

A+BX OKNA, s.r.o', 68 709 Boršice 173, Ceská Repub|ika
Lobodice 7, Česká Repub|ika

Na odskúšanie uvedeného výrobku bo|a podaná Žiadost', zaevidovaná pod čís|om's04l08l026112804' V|astnosti
a prís|ušnétechnické Špecifikácie pod|'a Koých sa preukazuje zhoda rnýrobku sú uvedené v nas|edovnom
prehl'ade.

Vlastnost'

Predpis pre určenie
zhodv

Zistená porovnávacia
hodnota

Prievzdušnosť (No)

EN í435í-1

Trieda 2

Vodotesnosť {No)

EN 1435'l

Trieda 6A

EN 'l 4351

Trieda C2

EN í4351

nn.{

Súčinite|' prechodu tepIa (No)

EN 1435í

Uo= 1,42w(m'zK)

Mechanická pevnosť
odo|nosť proti opakovanému
otváraniu a zatváraniu

EN 14351

Trieda 3

EN 14-j51

Trieda 5 (100 000 cyklov)

EN 14351

Trieda 3

odolnosť proti vetru
(deformácia) (No)
Vz-duchová

neoriezvučnosťíNo)

ov|ádacie silv

Identifi kácia protokolu

o skúške

spráVa o uznaní protoko|o skÚške č.
s04/08t4261 /2804/SN, TSUS
n.o.. Bratislava. NO 1301

Protokol o skúškevýpočtom č.
40080562, TSUS n.o.,
Bratislava
Správa o uznaní protoko|il
o skúškeč'
s04/oBr0261 rzBo4/SN, T$US
n.o.. Bratislava. NO 1301

Poznámka: Vlastnosti, Koré je podl'a prís|ušnejtechnickej špecif|kácie kompetentná odskúšat' |en notiÍikovaná
osoba sa označujÚ symbo|om (No)

Dátum vypracovania.' 18.12'2aa8
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PoČ|AToČrue.lSKÚŠKE TYPU
č.40080562l28a4

.b

vydaný v súlade so smernicou Rady c. 89/106lEHS z21' decembra 1988 o aproximácii právnych
predBisov a administratívnych opatr"ení členskýeh štátov, ktoré sa týkajú stavebnýeh výrobkov' v znení
smernice Rady č. 93l68/EHs z22. jú|a 1993.

Výrobok:

Vchodové dvere z plastu

Systém:

KBE AD 70 mm

Dodávatel'systému: profine GmbH, KBE Fenstersysteme, Motzener Stra3e 31-33, D-i2277
Berlin, Nemecko

Čsx:

2844

Výrobca:

A+BX OKNA, s"r.o., 68 709 Boršice ,í73' Česká Repub|ika

Miesfo výroby:

Lobodice 7, Česká Republika

Technická

špecifikácia: EN

14351.1 : 2006 okná a dvere. Norma na výrobky, funkčné
charakteristiky Časť1: okná a vonkajšie dvere bez poŽiarnej odo|nosti
a/alebo tesnosti oroti prieniku dymu

1. opis a úče!použitia výrobku:
Vchodové dvere z p|astu systému KBE AD 70 mm sa vyrábajú na zákazku z profi|ových systémov
zPVC-U' Koré vyhovujú poŽiadavkám STN EN 12608. Profi|y zp|astu sÚ vystuŽené pozinkovanými
oceťovými uýstuŽnými proíi|mi hr' (2 -2,5) mm, ktoré sú v komore profi|u upevnené skrutkami (max'
vzdia|enosť medzi skrutkami _ 300 mm). Rohové spoje sú zvárané a vystuŽené rohovými spojkami'
Styk rámu a krídla dverí je riešený' vo vonkajŠej a vnúlornej zóne tesniacimi plrcÍilmi z EPDtr/.
V spodnej časti dverí je osadený hliníkový prah s prerušeným ^tepelným mostom. V zák|adnom
vyhotovení sú zask|ievané izolačným dvojsk|om S Us = 1,1 W/(m,K), a|ebo dvernými rnýplňami. Sú
vybavené dverným zámkom a závesmi.
Vyrábajú sa tieto varianty podťa spÓsobu otvárania aj v kombinácii s pevnými a|ebo otváratetnými
nadsvetlíkmi a|ebo pevnými bočnými stenami:
- jednokrídlovédvere von otváravé,
- jednokrídlovédvere dnu otváravé,
- dvojkríd|ovédvere von otváravé,

-

dvojkríd|ové dvere dnu otváravó.

Výrobok je urcený na uzatváranie priechodných otvorov vo vnútorných stenách ako aj v obvodových
stenách objektov. Druh výp|ne musí z h|'adiska schopnosti zvukovej a tepelnej izo|ácie rešpektovať
poŽiadavky noriem pre projektovanie.

Výrobok nie je určený do poŽiarne deliacich konštrukcií.

z.

Úč'et pouŽitia výrobku:
Výrobok je určený do zvis|ých obvodorných konštrukciíobjektov s trva|ým pobytom ludí. Rozsah
platnosti uýsledkov skúšokuvedený v tabuÍke Ó. 1.

Tento Protoko| o počiatočnej skúšketypu pozostáva zo samostatných protokolov o skúškachvydaných
skúšobným|aboratóriom notiÍikovanej osoby No 1301, ktoré sÚ uvedené sidentifikačnými čís|ami

odvo

I

an

ím n a

ch a ra kte risti ky rnýrobku d'a|ej

:

Protokol o počÍatočnejskÚške typu č.4008o56?J2804
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Zoznam protokolov o skúške:
Správa o Uzftaftí protokolu o skúškeč. s04l08/0261/2804/sN, zo dňa 18.12.2008, ktoný vyda|
TSUS n.o., Bratislava, NO 1301.
2)
Protoko| o skúškevýpočtom č' 40080562, zo dňa "t8'12.2008, ktoný vydalTSUS n.o., Bratis|ava.
NO 1301.
3.

1)

4. opis skúšanýcha/alebo posudzovaných vzoriek

1 ks vchodové dvere dnu otváracie, jednokríd|ové,s ./. rn;p|ňou izo|ačnédvojsklo (rám

mm).

1

3O2

x

2463

Tabu|'ka č. 1
Vlastnost'

Plocha

Prievzdušnost,

3,20 m2

Vodotesnost'

3,20 m2

Odolnost'proti
zat,aŽeniu
vetrom

Vzduchová

nepriezvučnost'

Trieda 6A

-100% aŽ +50%
celkovej plochy

skúšaneivzorkv

npd

všetky rozmery

3,20

Uo

m2

všetky rozmery

-í00% ce|kovej

Trieda 3

p|ochy skúšanej

Trieda 5 (100 000 cyklov)

-100% celkovej
p|ochy skúšanej
vzorKy

Trieda 3

-100% celkovej
plochy skúšanej
vTorkv

m2

3,20 m2

= 1,36 W/(m2K)

a zatváraniu
3,20 m2

so4to8to261 t2804/s

skúšaneivzorkv

2,8 m2

m

Správa o uznaní protoko|u
o skúškeč'

-100% aŽ +50oÁ
celkovej plochy

-'100% celkovej
plochy skúšanej
vzorlry

Mechanická
pevnosi

ov|ádacie sily

o skúške

Trieda C2

šírka. ,l

2,8

otváraniu

Trieda 2

|dentifikácja protokolu

Rozsah
priameho
použitia

'30
výška - 2,46 m

SÚčinitel'
prechodu tepla

Odolnost'proti
opakovanému

Zistená porovnávacia
hodnota

skÚšobných
vzoriek

N

,

TSUS n.o., Bratislava, NO
1

301

Protokol o skúškevýpočtom
č' 40080562, TSUS n.o',
Bratislava

vTorkv

Správa o uznaní protoko|u
o skúškeč.
sa4to8to261t2804lsN,
TSUS n.o., Bratislava, NO
,l30í

Upozornenie:

PouŽitie tejto správy pre účetypublikácie
vcelku a spo/u s uznanými protokolmi o skúške.

akéhokofvek

druhu

DátumVypracovania: 18.12.2a08
Vypracoval:

Mgr. Tibor SkákaIa

Riaditeť pobočky:

Ing' Ladis|av Lósy
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Výt|ačok
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Správa o uznaní protoko|u o skúške

;:nJ

v rámci počiatočnejskúškytypu

č. s04/0

81

0261/2804ls N

vydaná v sú|ade so smernicou Rady č' 89/106IEHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych
predpisov a administratívnych opatrení č|enských štátov, ktoré sa týkajú stavebných výrobkov,
v znení smernice Rady č. 93/68lEHs z 22. jú|a 1993'

Výroboi<:
Systém:

Vchodové cjvere z p|astu

KBE AD 70 mm

Dodávatel'systému: profine GmbH, KBE Fenstersysteme, Motzener StraBe 31-33, D-12277 Ber|in, Ne-

Čsx:

Výrobca:
Miesto výroby:

mecKo

2804
A+BX OKNA, s.r.o', 68 709 Boršice 173, Česká Repub|ika
Lobodice 7, Česká Repub|ika

Technická špecifikácia: EN 14351.1: 2006 okná a dvere. |.Jorma na výrobky, funkčnécharakteristiky
Casť 1: okná a vonkajšie dvere bez poŽiarnej odo|nosti ala|ebo tesnosti proti
prieniku dymu

í. opis a účelpoužitia výrobku:
Vchodové dvere z plastu systému KBE AD 70 mm sa vyrábajú na zákazku z profilových systémov z PVCU, ktoré vyhovujú poŽiadavkám sTN EN 12608. Profily z plastu sú vystuŽené pozinkovanými oce|'ovými
výstuŽnými profi|mi hr. (2 -2,5) mm. ktoré sú v komore profilu upevnené skrutkamí (max. vzdia|enosť medzi
skrutkami - 300 mm). Rohové spoje sú zvárané a vystuŽené rohovými spojkami. Styk rámu a kríd|a dverí je
riešený vo vonkajšej a vnútornej zóne tesniacimi profi|mi z EPDM. V spodnej časti dverí je osadený h|iníkový prah spreiušeným Íepe|ným mosÍom. Vzákiadnom vyhotovení sú zask|ievané izolačný.m dvojsk}om
S Us = 1,1 W(m,K), alebo dvernými výplňami. Sú vybavené dverným zámkom a závesmi.
Vyrábajú sa tieto varianty pod|'a spÓsobu otvárania aj v kombinácii s pevnými a|ebo otvárate|'nými nadsvet|íkmi a|ebo pevnými bočnými stenami:
- jednokríd|ové dvere von otváravé,
- jednokrídlové dvere dnu otváravé,
- dvojkríd|ové dvere von otváravé,
- dvojkríd|ové dvere dnu otvái^avé.
Výrobok je určený na uzatváranie priechodných otvorov vo vnútorných stenách ako aj v obvodových stenách objektov. Druh výp|ne musí z híadiska schopnosti zvukovej a tepe|nej izo|ácie rešpektovať poŽiadavky
noriem pre prqektoyanie.
Výrobok nie je určený do poŽiarne deliacich konštrukcií.

Touto správou uznáva notifikovaná osoba

No

1301

,

protokoly o skúškach,ktoré sú uvedené

s identifikačnými číslamia odvo|aním na charakteristiky výrobku

d,a|ej:

2. Zoznam pred|oŽených protokolov o skúške:

1)

2)

Protoko| o skúškach (PrÚfbericht) č. 20133527/i z 06.09.2007, ktor,ý vyda| ift Rosenheim
Protoko| o skúškach (PrÚfbericht) i.2013352713 za6.o9'2007, ktoný vyda| ift Rosenheim

Správa o uznaní protokolu a skúške č.

s04/0ua26i/28a4/sN

Strana
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TSUS, Autorizovaná osoba SK04

2.'! opis póvodne skúšanýchďa|ebo posudzovaných r'zoriek:
1 ks vchodové dvere dnu otváracie, jednokríd|ové, s % výplňou izolačnédvojsklo (rám 1302 x 2463 mm).
Uvedené protoko|y o skúškesú archivované u No 1301

TsÚs

n.o., pobočka Nitra.

3. DÓvod uznania protokolov o skúške:

Dokumentácia a skúškyvykonané dodávateíom profi|ového systému sú v súlade s poŽiadavkami EN
14 351-1.
Skúšobnávzorka dodávatela profi|ového systému reprezentuje výrobky pouŽívané vo výrobnom rade výrobcu a časti výrobku montuje výrobca v súlade so špecifikáciami dodanými výrobcom profi|ového systému
Upozornenie:

Výrobca je povinný spolu s touto správou predk|adať tieŽ uznané protokoly o skúškeuvedené v bode 2 tejto

správy.
PouŽitie tejto správy pre úiely pub|ikácie akéhokoÍvekdruhu je moŽné iba vcelku a spolu s uznanými protokolmi o skúške,inak so súh|asom Notifikovanej osoby 1301.
Dátum

vypracovania: 18'12.2oo8

Vypracoval:

K.,L(_

Mgr. Tibor Skákala

Vedúca Notifikovanej osoby 1301:

Správa o uznaní protoka|u o skúškeč' s04/0u0261/2804/sN

...l.n.g.

DaŠa Kozáková
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Protokol o skúškevýpočtom
č. 40080552
Výrobokl
Systém:

Vchodové dvere

KBE AD 70 mm

Dodávatel'systému: profine GmbH, KBE Fenstersysteme, Motzener StraBe 31-33, D-12277
Nemecko

Výrobca:
Miesto výroby:

Ber|in,

A+BX OKNA, s.r.o., 68 70s BorŠice173, Česká Repubiika
Lobodice 7, Česká Repub|ika

Posudzované vlastncsti a metódy posúdenia:
1.1 Súěinite|'prechodutepla:

STN EN |So 10a77.1.200'1 Tep|otechnické v|astnosti okien, dverí a okeníc.
Výpočet sÚčinite|'a prechodu tep|a. Čast' 1: Všeobecne {lSo 1oO77-1.'2006\
{73 0591

)

STN 73 0540-3: 2002 Te!|otechnické v|astnosti stavebných konštrukcií a budov.

Tepelná ochrana budov. Cast'3: V|astnosti prostredia a stavebných výrobkov.

Popis výrobku: Vchodové dvere jednokrídiové ofuáracie

37.

s uýp|ňou

sk|o

Tabu|'ka č. 1

Rozmer dverí

100Dr2100) mm

rozrner krídla

372 bielv s výstuhou, prah 7789
378 bielv s Wstuhou
dorazové vo vnÚtornei a vonkaiŠei zóne
závesY 3, uzafuáracie body 5

Rámový profll
KrÍdIovi orofil
Tesnenie
Kovanie
Zasklenie

-

koextrudované

(4-16-4\ mm, Uo = 1,1 W(m'K)

2.1 výpcč:et súěiniteÍa prechodu tepla U*

2.í.1 Dvere s výplňou izo|ačnédvojsk|o
Popis údajov vstupujúcich do

Profil:
Zasklenie:
Prah:
Vs:
&' &' tn:
Tall.tl|,ka ř

4a2251s5l1, ift Rosenheim, 14.04'2003)

hiiníkový proÍil s prerušeným tepelným mostom

stanovená pod|,a STN EN lso 1ao77-1' !abu|.ky E.1, pre dvojsk|o s nízkou emisivitou
a p|ynovou výp|ňou - hodnota 0,06 Wl(m'K)
stanovené meraním rozmerov a výpočtom - uvedené v tabu|'ke

)

Sírka

Výška

000

2104

1

výp^očtu:

Ur = 1,30 W/(m,K) - (Protoko| o 9kúške (PrŮÍbericht) Ó.
lD (4-16-4) mm s Un = 1,1W/(m'K)

Rozmerv lml
Sírka zask|enej
plochv
0,646

Výška zask|enej
plochv
1,785

Zasklená
ploctta

Im'l
1.15

D

lanh a

.)-

rámu
tm-l
1,08

D|Žka viditel'néhc
obvodu zasklenia
tml
+'Óoz

o.

Protokol o skúškevýpačtom č. 4aa80562
-
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Tabu|'ka č. 3

Aozasklená p|ocha [m.l

Uo súčinitel'prechodu tepIa

1.15

zask|enia [W(m.K)l

44

At p|ocha rámu [m.l
Atr p|ocha h|inÍkovéhoprofilu orahu [m.l
Ut sÚčinite|' prechodu tepIa rámu |.W(m.K)l
|" ce|kový viditel'ný obvod zask|enia [m
V. i neá rnv súčinite|' pi.echodu tep|a M//(mK}l
Un súčjnjtel'prechodutepla hlinÍkového proÍi|u prahu |Wím.K)l

1,08
0.021
42,

4,862
c,06
EO

I

Uo vvpočítaný súčinite|'prechodu tepla [Wl{m.K)l

1,36

abu|'ka č' 4

SÚčinitel' prechodu tep|a U-

P|astové dvere m svstém KBE AD 70 mm

Uo = 1,36 W/ím.K}

Upozornenie:

PouŽitie tohto protoko|u pre účelypub|ikácie akéhokolVek druhu, inzercie
súh|asom Notifikovane'j osoby 1 301.

a pod. je moŽné iba vcelku, inak so

Dátumvypracovania. 18'12.2aa8
Vypracoval:

Mgr. Tibor Skákala

.]'l
,.,...:.'?',
lng. Daša |7ozáková
.;
'
'-c**i,í4* .'...],.
V zastÚpení riaditel'pobočky: |ng. Ladislav LÓsy
i; T.&lt.e
i . .....' 1 .l' . ..
.j
;'i
'"r.
'i
t
."o-.' .,''
)
j:
'..
J
Zoznam prí|oh:
',f
ur1t,1,,kll:-,".'t :
-"/
Prí|oha č. 1 - Rez vchodovými dverami KBE AD 70 mm
Ť:i-".'
.'...".]]].
.ť;-4J*á ir.'lf.
]
Rozde!,ovník
Vytlačok č. 1
Žiadate|'tvýrobca
Výt|ačok č. 2
rieŠitel'
Vedúca NotiÍikovanej osoby

1301:

.

.]1

..

-

.11.",

Príloha č' 1 k protoko|u o skúškevýpočtom č. 40080562

