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PROTOKOL
o poóáteční zkoušce typu výrobku

pod|e s 5 odst' ,| pÍsm' b) nařizení V|ády č' 1s012002 sb. v platném znění (systém posuzování shody 3) a v souladu
se směÍnicÍ 89/í06iEHs Rady Evlopských spo|ečenstvÍ ze dne 21. prosince 1988 o sb|iŽování právnÍch a správních
předpisů členských s|átů týkajících se slavebních výrobků (směmice o stavebních výrobcich - cPD), ve znění
směmice 93/68/EHs Rady EvÍopských spo|ečenství ze dne 22' čaÍvence 1993'

zakázka č': 063 738

Ev č' žédostÍ: 0486110lz

Název Výrobku:

P|astové vněiší (vchodové) dveře, systém GEALAN s 8000 |Q

centrum stavebního inŽený.ství a's' Praha, pracoviště z|Ín, jako NotiÍkovaná osoba č' 1390' posoudi|a
provédení počátečnÍzkouŠky typu Výrobku uvedeného Výše. Tento pÍotoko| může být použitjako podk|ad
pro VydánÍ Es prohlášenío shodě Pod|e požadavků harmonizované normy EN 14351-1:2006 pro

zp ra cova tel píotoko l u :

Vedoucí No 1390:

č. 1390-cPD-0486-1olz

"urr"#Jfi'".,.o.Jasenice 1254' 755 0í Vsetín
|Č: 25831925

,un"íťJí.".,.o'
Jasenice í 254, 755 0í vsetín

lČ: 2583í925

Ing. lMi lan Helegda, Ph.D.

CSc.

Počet výtisků: 2

VýtÍsk č': 1

Počet stran protokolu: 5
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UpozoíněnÍ:Bez pÍsemného souh|asu notmkované osoby sé ténto protoko]nesmÍíepíodukova|j]nak' noŽce|ý
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l sPEc|FIKACE PŘEDMĚTU zKoUŠEK
í.1 spéciÍikace vzoÍků: P|astové vnějŠí (vchódové) dveře, ve|ikost zkušebniho vzoÍku

1100 mm x 2250 mm

í.2 Popis výrobku:

P|astové VněiŠÍ (vchodové) dveie' svstém GEALAN s 8000 lQ

PoZNAMKA Podrobnější popi6 zkoušených vzorkŮ je uveden v přis|ušných Přotoko|ech
o zkouškách vydaných ift Rosenheim. oa|ší možné kombinace p.ofi|ú.isou uvedeny na obrázku í'

í'3 určení Vý.obku: VýÍobek je určen pro pouŽití do obytných i prúmys|ových budov' na kteÍé se
nevztahujÍ poŽadavky reakce na oheň a požární odo|nost' Je určen pro denní osvět|ení' popř' přirozené
(přímé) VětÍání vnitřních prostor budov' P|ní i funkce tepe|ně izo|ačnÍ. zvukově izo]ační ochranné proti
nepříznivým povětrnostním V|jVŮm' oveře bud s průh|ednou' průsvitnou nebo neprŮsvitnou výp|nÍ
uzaviai průchodnÍ otvory ve vnějšich (případně i Vnitřních) stěnéch.

cs|a.s.' No 1390' pracoviště z|ín

Provedení Jednokříd|ové Vchodové dVeře otvkavé dovnitř iVen

Rám / výztuha č' 8008' 8o10' 80111' 8014 (výrobce GEALAN Fenster_ systeme GmbH,
obeÍkotzau, Něnecko) - výztuha č 870151'870551Í| 2 mm (výrobce GEALAN

Fenster systeme GmbH, obeÍkotzau, Něnecko)

KřidIo / výztuha č' 8076 ' 8042 (výrobce GEÁLÁN Fer,sÍe]. - syslefie GmbH' oberkotzau, Německo)
výz|uha č' 873252' 873651 l|' 2 fim (výÍobce GEÁLÁN Feasťér - systeme GmbH'

obefuotzau, Něnécko)

Da|Šiprofi|y zesi|ující svařite|né rohy č' 8443. příčka č' 8037 - Výztuha č' 870151' t| 2 mm,
rczšíiení č' 7289 (Výrobce GEALAN Fenster - systeme GmbH, oberkotzau '

Německo)

Práh H|inÍkový profi|ovaný práh ó'748352'148370 7481'a471 (výrobce GEALAN Fenster
systemé GmbH, oberkotzau' Německo)

Dekomprese a
odVodnění
zaskIení

nahoře 2x (30 x 5) mm'
dole 2x (30 x 5) mm

DekompÍese
spáry 2x 50 mm Vyjmuté lěsnénÍ' 2x @ 6 mm z Íá|Í'-

VýpIň termoizolačnÍ Výp|ně s Up = 1'1; Up = 0'7 Up=0.6nebo
izo|ační dvojsk|o vé s|oženi: P|anibe| c|eaí 4 mm / 16 mm profi| TGI nebo swisspacer

V' Argon / P|anibe| ToP N+ 4 mm a dalšÍ sk|a odpovídajicÍho sloŽení s Uq = 1'1;
Ue= 1,0, ue = 0,8; Uo = 0,7i Uq = 0,6' Uq = 0,5

P|astová zask||Vací |išta č.7124 I7134l7136l7140 s koexhudovaným těsněním
z vnitřni stÍany. VnějšÍ tésněni č' 3152 (výrabce GEÁLÁN Fenster - systeme GmbH,

oberkotzau' Německo)

Těsnéni Nav|ékané vnitřníč. 3184 a vnější koextrudované (Úrobce GEALAN Fenster _
systéme GmbH, obe*otzau, Německo), prahové těsnění č' 3158

Kování zámek KFv As 2750 (Úrobce KFV Karl Fliether GmbH & C),KG' velbert' Německo)'
ovládání k|jkou a k|íčem' případně G U nebo lv|Aco

Závésy 3 ks rektifikovate|ných závěsů BR|LLANT' výrobce (Výrobce slGU - Druckguss GmbH
& Co. Kc'Marienfeld' Německo)
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2 ooBĚR VzoRKU
Vzolék odebía|: GEALAN Fenster - systeme Gm8H' oberkolzau' Německo
Vzořek doda|: GEALAN Fenster- systeme GmbH' oberkoŽau' Německo
Datum dodání vzo.ku do zkušebny: |istopad 2003
Evidenčni čis|o vzorku: 16330/002

3 yýSLEDKY zKouŠEK

Počáteční zkouŠky typu Výrobku pÍovedla No 1390 a AzL č' 1007'1 . cs| a's' Praha, pracoviŠtě z|Ín a
akreditovaná |aboratoř a No 0757 ift Rosenheim' Výs|edky zkoušek jsou uvedeny V Protoko|u o
zkouŠkách č 201 28313 Vydaném ift Rosenheim dne 19'04'2004 (v|astnost 1,2' 6)' Protoko| vydaný ift
Rosenheim by| pouŽit na zák|adě souh|asu v|astnika protoko|u (Dohoda o poskýnutí a postoupéní
dokumentú pro úče|y posouzení shody ze dne 16'09.2010). Výrobce je povjnen pouŽívat stejné
komponénty a stejnou techno|ogii' které byly pouŽity pÍo Vrýrobu odzkouŠených výrobků' Výs|edky
zkoušék provédených dříve by|y přévzaty na zák|adě csN EN 14351-1 č|' 7'2'1' protoŽe byly Vykonány
v sou|adu s ustanoveními této normy a nedošlo ke změnám Ve Výrobě a konstrukci Výrobku' které by
oV|ivn||y zjištěné V|astnosti Výrobku Notifikovaná osoba dá|e posoudi]a hodnotu součinite|e prostupu tep|a
na zák|adě Uq a Up uvedéných v iabu|kách a Uí = 1'5 W/(m.K) (prahová část) a Uí = 1'6 W(m,K) (ostatní
části)' Hodnocení UD by|o provedeno pod|e csN EN |so 10077 1 (v|astnost 5)' Vypoóitané hodnota je
uvedena V nás|edující tabu|ce'

Posouzení v|astnosti úniku nebezpečných |átek (v|astnost 3) by|o pÍovedeno nepřímou metodou, Při
tomto posouzení by|a použita nás|edující dokumentace:

. VyjádřenÍ ke zdravotnÍ nezáVadnosti profi|ového systému GEALAN vydané manaŽerem pro
Životni orostředí fi rmv GEALAN'

PouŽlvané materiá|y d|e dek|arace Výrobce neobsahujI nebezpečné látky'

shrnut| výs|édkŮ jé provedeno V nás|édující tabu|cé 1'

Tabu|ka l - shřnutívýs|édků počátečních zkoušek typu výrobku

Vlastnost Norma zkouěení
nébo výpočtu

Nořma
klasiÍikace ziištěné hodnoty

'l odo|nost proti zatížení
větrcm csN EN 12211 csN EN 12210 Trída c1

Vodotěsnost csN EN 1027 csN EN 12208 Třída 7A
Nebezpečné |átkv PoŽadavek národnÍch oředoisů neobsahuje

4 Akustické vIastnosti ČsN EN |so 140.3'
ČsN EN |so 717-'|

Dek|arovaná
hodnota npd

5 součiniteI pÍostupu t.p|a csN EN rSO 10077-1

Deklarovaná
hodnota pro

1'3 W(ín?'K)
ue = o,7w(m?.K) 1,1 W(m'?.K)

I,O W(m'z.K)

1 ,3  w(m '?K)
U, = 0,8 W(m'z.K) 1,2 W(m'?.K)

í'1 W(m?'K)
1,1 w(m'] K)

Uq = O,5W(m'?.K) 1,0 W(m'?.K)
6 PÍůvzdušnost ÓsN EN 1026 ČsNEN 12207 Třída 4

csI a.s.' No í390' pracoviště z|in
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No í390 potvrzuje shodu dék|alovaných vlastnosti posuzovaného výÍobku s výs|edky
počátečnich Žkoušek typu pod|e použitých č|ánkú a při|ohy zA ÓsN EN í435í-1.

5 PLATNosT PRoToKoLu o PocATEeNi zKouŠcE TYPU VÝRoBKU

PÍotoko| o počátečni zkoušce typu výrobku jé vystaven pro uíčité konkřétni konstřukční
varianty výrobku vznikající při výÍobě a montáži za předpok|adU dodřžování techno|ogických
postupú a da|ši výÍobni technické dokuméntacé a při přédpokladU zachovávání konBtantní
jakosti výroby. Tento protoko| je p|atný pÍo výíobek v p]ovedení d|é poskytnuté
dokumentace' PÍotoko| má neomezenou časovou platnost, řésp' p|atí do chví|e změny
něktelé z posuzovaných vIastností, dané změnou výkresové dokumentace pro konstrukci
vý.obku, změnou něktéIé z používaných součástí d|e kata|ogú dodavate|ú, ukoněením
p|atnosti stávaiící technické dokumentaca, změnou techno|ogického postupu nebo
matéíiá|ového s|ožení a do okamžikU změny zákonných požadavkú plo posuzování výÍobku
nébo do okamžiku vydání dalšího protoko|u aktua|izuiicího přeh|ed vyÍáběných vaÍiant
s nově vyiádřenými čisé|nými hodnotami přís|ušných technických pařametrú a fyziká|nich
veIiěin.

6 PoDKLADY VYUŽ|TÉ PRo VYPRACoVÁNí PRoToKoLU
í' Žádost o výkon činnostinotifikované osoby č' 048611012
2 Dohoda o poskytnutÍ a postoupenÍdokuméntů p|o Účé|y posouzénÍ shody ze dne 16'09'2010 se

zástupcem firmy GEALAN Fenster-systeme GmbH pro cR _ |o sERV|cE spol' s r.o.;
3' Technický popis dodaných VzorkŮ;
4 Komp|etni přiručka pro výrobu plastových oken a dveří z pÍofi|ového systému GEALAN;
5' |VontáŽní příručka;
6' Pokyny pro údrŽbu p]astových dVeřl;
7' Vyjádření ke zdravotni nezávadnosti profi|ového systému GEALAN vydané manaŽerem pro ŽivotnÍ

prostředi firmy GEALAN;
8' Protoko| o zkouŠkách č. 201 28313 vydaný ift Rosenheim dne 19,04'2004,

cs|a.s.. No í390. oviště z|ín


