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protoxot č.2z,t1t2

' 
."oiu1.*i..Jgobjednávky a zakázky Ó.263249 proved|a zkušební |aboratoř otvorových výplní,

stavební tepe|né techniky a akustiky č. 1007.1 CSI Praha, a. s., pracoviště Z|ín pro objednatele

GEALAN Fenster-Systeme GmbH, Hofer Strasse 80, 95145 oberkotzau, Deutsch|and, zkoušku

součinitele prostupu tep|a rámů jednokříd|ového p|astového okna ze systému s 9ooo se středovým

těsněním a bez středového těsnění, pod|e Čsru ru 12412-2.

2. Popis před.;-T,iI;"řýstanouení 
součinite|e prostupu tep|a Ut zjištěného měřením podIe

ČsN eru p412.2,oosi. s's.t ,,Tepelné chování oken, dveří a okenic - Stanovení souČinite|e prostupu

tepla metodou tep|é skříně - Čast 2: Rámy - Ce|é rámy oken a dveří',. Naměřená hodnota součinitele

prostupu tepla U1se stanoví na zák|adě nás|edujícího vztahu:
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3. Popis zkoušeného výrobku - vzorek č.239112

- ozn.23g-Al12. se středovým těsněním'.
- ozn.23g-Bl12 - bez středového těsnění

Po zkoušce součinite|e prostupu tep|a rámových profi|ů by| zhotoven zizo|aÓní výp|ně jeden

zkušební vzorek o rozměru 800 mm x 800 mm. Na tomto vzorku by|o provedeno měření tepelného

odporu na deskovém přístroji (P 80) z 07 3o1o pod|e |So 8302. Naměřená průměrná hodnota

tepeIného odporu výp|ně činí: R = 0,9601 m,.KA/ý při střední tep|otě t=tr = 9,92 .C.

Řez zkušebním vzorkem - viz příloha č. 1.

Rozměry vzorku: Rám:
Křídlo:
Poměrná p|ocha rámů (vnitřní):

Výplň:
Poměrná p|ocha výp|ně (vnitřní):

Stav vzorků při přejímce: Bezlevných vad a poškození'

je naměřený součinite| prostupu tep|a izolaóní výplně a rámu, ve W1m2.K);

p|ocharámu;uvaŽujeseplocharámu'kterájevětšízedvounávrhových
vidite|ných ploch na obou stranách vzorku' V m2; 

^

zbýva1íci p|ocha izo|ační výp|ně (Ar,= At_ A), v m2;

návrhová měřící p|ocha, v m2;

rozdí|meziteplotamioko|ínakaždéstraněvzorkupřizkoušce,vK;
tepe|ná propustnost izo|aóní výp|ně, ve W(m2.K);

rozdí| povrchových tep|ot izolačnívýplně, v K.

(l^,A,^0,-^fr^O",FAň

,\L0"

1230x1 480mm
1160x1410mm
32,0 o/o PlochY okna
1 090 x'1 340 mm

68,0 % PlochY okna

kříd|o: 6003 oo, výztuŽ kříd|a 
l

670551, t|. 1,5 mm; výrobce h|avních p|astových avýzluŽných profi|ů: GEALAN, 
l

Německo

Sendvičovádeskaot|oušťce36,1mm"stozeni1,45mmPVc,33,2mmtvrdá
pěna modré barvy a .l'45 mm PVC

dorazové 6708 51 , vnější zask|ívací těsnění 8156 92; výrobce těsnicích profi|ů

l odvodnění a dekomprese zask|ívacídráŽky: 2x otvor (30x5) mm, odvodnění rámu:
I

| "tok: 
3x otvor (30x 5) mm, výtok: 2x otvor (30x 5) mm

I Celoobvodové ková@, k|ika S pojistkou, záVěSy 2X na |íci

Rám a kříd|o

Další profi|y

lzoIačnívýp|ň

Těsnění

odvodnění a
dekomPrese
funkční spáry

Kování



4. PouŽité předpisy a zkušební technika

4.í Předpisy
- ČsN EN 12412-2 - Zkušební norma

- Čsru 73 0540 _ Související norma

4.2 PouŽité přístroje - zařízení

- Vertiká|ní komora
_ Deskový přístroj P 80

- Deskový přístroj P 50

- oce|ový stáčecímetr

- Sklonná váha do 200kg

- Digitá|ní t|oušťkoměr

- Digitální h|oubkoměr
_ Tep|oměr elektrický

- ELMER, typ MPE4 (e|ektroměr)

5. odchylky od zkušebních metod a postupů

6. Popis použité nenormalizované metody

7. VýsIedky měření

Průměrná tep|ota vzduchu v |aboratoři při měření:

Průměrná re|ativnív|hkost vzduchu v |aboratoři při měření:

TabuIka naměřených hodnot

Rych|ost vzduchu na studené straně 1,8 m/s, směr proudění nahoru podé| vzorku'

Rych|ost vzduchu na teplé straně o,1 -0,2 m/s; směr proudění nahoru podélvzorku.

P|ocha tep|é skříně Aaa = 2,465 m. '

Tepe|ný odpor zkušební dělicí stěny v m'.K^/ý:

. R..o = (d,* l)''-)i 1"* =0,03179+0,00012á.",,*

kde ,{.u, je tepe|ná vodivost zkušební dělícístěny ve W(m.K);

d.u, tloušťka zkušební dě|ící stěny, jejíŽ hodnota činí 0,250 m;

o'"'"u, střední tep|ota obou povrchů zkušební dělicí stěny Ve "C.

Lineárníčinite|prostuputep|a9edge=o,o1510W(m.K),t|oušťkarámuw=82,5mm

Schéma zkušebního zařizení je na obr. 1.

z 07 3008
z 07 3410
207 1001
M 07 1104
M 07 1020
M 07 1098
M 07 1099
M 07 1034
M07 1132

19,2 "C
42o/o r.v.

Měřená veličina
Fyziká|ní
jednotka

Výsledky měření
Vzorek č.

239-N12 239-B.112

Tep|ota vnitřního vzduchu on, oc 20,88 20,89

reptota vne1šího vzduchu 9n" -0,04 0,01

Tepe|ný tok měřícískříní Qin W 38,340 39,1 45

Tepe|ný tok dě|icí stěnou Qsu| W 1,766 1,766

repetný tok okraji Qedg W 1,711 1,708

Tepelný tok zkušebním vzorkem cDt W 11,228 12,346

repetný tok izo|aónívýp|ní Qri W 23,635 23,324

cetrovli odpor při přestupu tep|a při měření Rs't m..KÁ/ý 0,'140 0,144

šoučinitel prostupu tep|a U1 W(m'.K) 0,923 1,017

Doba měření v ustáleném stavu hod 8

t.'távrrrova p|ocha zkušebního vzorku A1 m' 0,5816
pomorna plocha rámu Ar l At % 32,0



-Protokot 
č.22i/12

lzoIační rnateriál

obr. {.: Schéma zkušebního zaíizeni

8. Vyhodnocenl -Vysteoer zkoušky
Shoda s poŽadavkem

0,92

1,0

Fnnrcrý předpis 
l

PoŽadavek l

ČsN zs os+o
Čast z

Doporuóený součiniteI

ProstuPu tePla
IJ,""'zoŠ 1,3

Zkušební
metoda

císlo
VzorkuPoř.

Óís.

1.

Název
parametru

Součinitel
prostuPu tePla
y'1wl1m,'lÓ)

ČsN rx
12412-2

239-A112

239-8112

ladu s dokumentem

Hodnocení shody výsledku zkoušky .s poŽadavkem 'ie

ILAc - G8:2009 'eorýny 
k uvádění shody se speciÍikací...

Rozšířená nejistota měření souÓinitele prostupu tep|a uU = t 3,0 %.

provedeno v sou

Za zkoušku odpovídá:

Protokol vYPracoval:

Petr PokornY
Ing. Nizar Al-Hajjar
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