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výrobek

otvíravý bodový střešní světlík a pevný bodový střešní světlík
s pětivrstvou kopulí

výrobcé:

viz žadaíél

Popis:
otvkavý světlík je tvořen podstavou otvkaclm rámečkem s uzavkacím zařízením a pětiv.stvou
kopulí, Pevný bodový střešní světlík je tvořen v pevném provedení podstavou a kopulí,
Podstava jé láminátová, výplň izolacéjé60 mm PUR pěna, K podstavě je otvkací rámeček
pňpevněn nerezovýmidvěma panty, ofuíraci ftámečekje vícekomorový z PVc profilu, Pětivrstvá
kopule se Vyrábíz akrylátu PMi,IA,
Názav ověřovaného pal€metru

tepla U
- otvíravý bodový střešnisvětlík
součinitel prostupu

-

pevný bodový střešní světlík

zkušební métoda

čsN EN lso

12567-2

vý§ledek
1,5 W(m' K)
1,4 W4m' K)

Tímio céňiíikátqnsa potvduje shoda uvedených vlastností výrobku s hodnoíarni
požadovanými nóhou:

1

Dopo.učená hodnota součjnitele prostupu tepla Upx,zg = 1,9 W(m', K) pro pa§ivní domy pro
bodový otvlravý světlík byla stanovena v souladu s ČsN 7_3o54o-2, čl. 5,2,5 násobenim poměru obou
ploch, skutečnérozvinuté vnitřní plochy Vzolku 3,0288 m2 á měfici plochy 1,44 m2 (plochy otvoíU ve
zkušebnim íámU, neboli plochy průmětu vzorku) a doporučenéhodnoty Up*,ro= 0,9 W(ml K)
ztabulky 3 Vjmenované normě stejným způsobem je stanovena dopoíučená hodnota součinitele
prostupu tépla Ueá. ro = 1 ,8_W/(m' K) plo pasivňí domy pro bodový pevný sÝětlík, kde lozvinutá vnitřní
plocha v-zorku je 2,8916 m',
Podklady: Plotoko| o zkouškách č, 140/í2. cs|, a.s, z|ln, Ao 212

pb výrobqk, jehož specifikace je podrobně uvédénav protokolu o zkouškách_
pouze
osvědčuje
výšéuvedené vlastností výíobku a neznamená ani nénahrazuk ceftiíikaci podte
zákona 221997 sb. o technických požadavcích na vÝóbky_
Cenífikát platí pouze
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