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Akreditovaná zkušební laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají jen předmětu těchto zkoušek a
neznamenají schválení nebo osvědčení výrobku. Protokol se nesmí bez písemného souhlasu zkušební laboratoře
reprodukovat jinak, než celý.
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Předmět zkoušky:

Výsle;dek zkoušky:

Rámy pIastov'ých jednokřídlových dveří GEALAN s 9000 otevíravé
dovnitř a Émy plastov'ých jednokříd|ových dveří GEALAN s 9000
otevíravé ven

|!t= 1,2W(m2 . K) - dveře systém GEALAN s 9ooo otevíravé dovnitř;

14= 1,3 W/(mz. K). dveře systém GEALAN s 9ooo otevíravé ven
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1.Zadáni zkoušky
Na zák|adě objednávky a zakázky č. 463 539 proved|a zkušební |aboratoř otvorových výp|nÍ'

stavební tepe|né techniky a akustiky č. .1007.1 CS| Praha, a' s., pracoviŠtě Z|ín pro objednate|e

GEALAN Fenster-Systeme GmbH, Hofer Strasse 80, 95145 oberkotzau, Deutschland, zkoušku
součinitele prostupu tep|a rámů p|astových jednokříd|ových dveří GEALAN s 9000 otvíravých dovnitř

a rámů p|astových jednokřÍd|ových dveří GEALAN S 9ooo otvíravých ven pod|e Čsru eru Q412-2.

2. Popis předmětu zkoušky
Cí|em zkoušky je stanovení součinite|e prostupu tep|a U1 zjištěného měřením pod|e

Čsn en f412-2, odst' 5.3.1 ,,Tepe|né chováníoken, dveřía okenic - Stanovenísoučinite|e prostupu

tep|a metodou tep|é skříně - Čast 2: Rámy - Ce|é rámy oken a dveří... Naměřená hodnota součinite|e
prostupu tep|a Ut se stanoví na zák|adě nás|edujícího vztahu:

rr -
u 

^,tA,/0,-.,7r,/0 ,,4T,
W/(m2.K)AÍ/0,

kde (Jn,t je naměřený součinitel prostupu tep|a izo|ační výp|ně a rámu, ve W(m..K);
41 p|ocha rámu; uvaŽuje se p|ocha rámu, která je většÍ ze dvou návrhových vidite|ných

p|och na obou stranách vzorku, v m2;

A1, zbývající p|ocha izo|ačnívýp|ně (An= At_ A),v m.;

At návrhová měřící p|ocha, v m.;

40"
41,

A0",r,

rozdí|mezi tep|otamioko|ína kaŽdé straně vzorku přizkouŠce, v K;

tepeIná propustnost izo|ační výpIně, ve W(m2.K);
rozdí| povrchových tep|ot izo|ačnívýplně, v K.

3. Popis zkoušeného výrobku

- vzorek ě. 061/14: dveře systém GEALAN s 9000 otevíravé dovnitř;

- vzorek é,.062l,|4: dveře systém GEALAN s 9000 otevíravé ven

Po zkoušce součinite|e prostupu tep|a rámových profi|ů by|y zhotoveny z izo|aČní výp|ně dva zkušební
vzorky pro vzorek 061114 a 062114 o rozměru 500x500 mm' Na těchto vzorcích by|o provedeno

měřenítepe|ného odporu na deskovém přístroji (P 50) z07 1001a (P 5.1)z07 1003 pod|e |So 8302.

Naměřená průměrná hodnota tepe|ného odporu výp|ně R = 0,635 m' ' KAlv při střední tep|otě t.6 =

10,24.C pro vzorek 061t14 a R = 0,637 m'. KAy'ý přistředníteplotě tstr = 1o,33.c pro vzorek 062114'

Řez zkušebním vzorkem - přílohy č. 1 aŽ 3, snímky řezaných profi|ů - pří|ohy č. 3 a 4.

Rozměry vzorku: Rám:
Kříd|o vzorek Ó. 061l14:
Kříd|o vzorek č,. 062114.'

Výp|ň:

Stav vzorkŮ při přejímce: Bez zjevných vad a poškození.

1050x2080mm
950x2020mm
880x1980mm
710 x 1780 mm

Rám a kříd|o
Rám 6016, 1050x2080 mmlvýztuž rámu 6716, t|. 2 mm; kříd|o 6025/
výztuŽ 6716, t|. 2 mm ; výrobce a dodavatel h|avních p|astových a
výztuŽných profi|ů: GEALAN Fenster-Systeme GmbH, Německo

Da|šíprofi|y Zask|ívací |iŠta 6124, práh a|u/p|ast

|zo|ačnívýp|ň
Sendvičová deska o t|oušt'ce 24,1 mm a s|oŽení: 2,0 mm Umakart, 20,1
mm izolace a 2,0 mm Umakart

Těsnění

VnějŠídorazové těsnění: 3167 92' dutinové, vk|ádané, v rozích
svařované; středové: 6'10'1, extrudované, jazýčkové, v rozích svařované,
mimo prah: vnitřnídorazové 8187 92' dutinojazýčkové, v rozích
svařované; zask|ívací těsnění 3167 92, svařované; výrobce těsnicích
profi|ů GEALAN Fenster-Systeme GmbH, Německo

odvodněnía dekomprese
funkční spáry odvodněnízask|ívací dráŽky:4x otvor 6,5 mm

Kování GU Secure Automatic, zámek - 3 uzavírací body, k|ika, 3 závěsy na |íci
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4. PouŽité předpisy a zkušební technika

4.1 Předpisy
- Čsru EN f412-2 - Zkušební norma
_ Čst.t 73 0540 - Související norma

4.2 PouŽité přístroje _ zařizeni

- Vertiká|ní komora

- Deskový přístroj P 80

- Deskový přístroj P 50

- oce|ový stáčecí metr

- Sk|onná váha do 200kg

- Digitá|ní t|oušt'koměr

- Digitá|ní h|oubkoměr

- Tep|oměr e|ektrický

- ELMER' typ MPE4 (e|ektroměr)

5' odchytky od zkušebních metod a postupů

6. Popis pouŽité nenormalizované metody

7. Výsledky měření

Průměrná tep|ota vzduchu v laboratoři při měření:
Průměrná relativní v|hkost vzduchu v |aboratoři při měření:

Tabu|ka naměřených hodnot

Rych|ost vzduchu na studené straně 1,8 m/s; směr proudění nahoru podél vzorku.
Rych|ost vzduchu na tep|é straně 0,1 _ 0,2 m/s; směr proudění nahoru podé| vzorku.

, P|ocha tep|é skříně Aaa = 2,465 m?.

Tepe|ný odpor zkušební dě|icí stěny v m' . KA/v:

R.*=(d,",/2,*) i 1,*: 0,03179+0,00012á*"'.*

kde /"u, je tepe|ná vodivost zkušební dě|ící stěny ve W(m . K);

207 3008
207 3010
207 1001
M07 1104
M07 1020
M 07 1098
M 07 1099
M 07 1034
M07 1132

21"C
42oÁ r. v.

4u,
0r","u,

tloušt'ka zkuŠební dě|ící stěny, jejíŽ hodnota činí 0,250 m;

střednítep|ota obou povrchů zkušební dě|icí stěny ve "C'
Lineární činite| prostupu tep|a pedge = 0'01 191 W(m . K), t|ouŠt,ka rámu w = 83 mm.

Měřená veIiěina Fyzikální
iednotka

Výsledkv měřeni
Vzorek č.061l14Vzorek č,.062l,|4

Tep|ota vnitřního vzduchu 0ni 'c 21,28 21,26

Tep|ota vnějšího vzduchu 0n" 'c 0,57 0,20

Tepe|ný tok měřící skříní (Dn W 57,910 60,411

Tepe|ný tok dě|icí stěnou @"u, W 0,637 0,642

Tepe|ný tok okraji Qeoge W 1,544 '1,570

Tepe|ný tok zkušebním vzorkem Qt W 23,310 25,396

Tepe|ný tok izo|ační výpIní Qn W 32,419 32,803

Ce|kový odpor při přestupu tep|a při měření Rs,r mt .K^lV 0,170 0,162

Součinite| prostupu tep|a U1 wl1m2 .x; 1,223 í '310
Doba měřenív ustá|eném stavu hod 8 8

Návrhová p|ocha zkušebního vzorku A1 m' 0,9202 0,9202

Poměrná p|ocha rámu (vnitřní) Atl At %o 41,2 41,2
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Schéma zkušebního zařízení ie na obr' 1.
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Izo|ačnÍ materiá|

obr. 1.: Schéma zkušebního zařizeni

8. Vyhodnocení

Poř.

čís.

Název
parametru

Technický předpis

PoŽadavek

ZkuŠební
metoda

Čislo

Vzorku

VýsIedek zkoušky

Shoda s poŽadavkem

1.

Součinitel
prostupu tepla
urW(m'z.K)l

Čst.t zg 0540, Část 2;

doporučená hodnota
součinite|e prostupu tepla

Ur.".2s < 1,3

ČsN EN
12412-2

061t14

062t14

1,2

1,3

Hodnocení shody výsledku zkoušky s požadavkem je provedeno v souladu s dokumentem
\LAC _ G8:2009 ,,Pokyny k uvádění shody se specifikací,'.

Rozšířená nejistota měření součinitele prostupu tepla uu = t 3,0 %o.

Za zkoušku odpovídá a protokolvypracova|: Petr Pokorný
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Příloha č. 1
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obr' 2.: Plastové vnější dveře, systém GEALAN s 9000, dovnitř otevíravé, vzorek č. 061/14
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Příloha č. 2
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obr. 3.: Plastové vnější dveře, systém GEALAN s 9000' ven otevíravé, Vzorek č,.062ť|4
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Přiloha č. 3

Řešení prahu 2596 99 u dveří otviravých dovnitř - kombi práh alu/p|ast.

Řešení prahu 2596 99 u dveří otvíravých Ven - kombi práh alu/plast.
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Pří|oha č.4
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obr. 4.: Vzorek č' 061/14obr' 3.: Vzorek č. 061/14
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obr. 5.: Vzorek ě.062114 obr. 6.: Vzorek é. 062114




