cESToVruí zpnÁvn Z JEDNÁNí
16th zasedání SG 06
Účastnik

cesty:

Nizar Al-Hajjar, Ing. Milan Helegda, Ph.D. a Ing.
Vladan Panovec, CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVI
Ing,

pracoviště Zlín

Datum konání: 19listopadu 2015
Místo konání: Danish Techrrological Institute
(Denmark)

-

a.s.,

Gregersensvej 1, 2630 Taastrup

ť]vod:
Zasedání jsme se zúčastnilijako zástupce oznámených subjektů ČR s využitím možnosti
čerpat finančníprostředky z Plánu standardizace a rozvoje zkušebnictví na rok 2015evidenční číslo15/4.33/204, spojených s přípravou na jednání a účastina zasedání

skupiny.

Jednání proběhlo podle programu, ozn. ,, NB-CPR/§G06-15|146":
1. Pfivítánípřítomných - SG 06-15/148
Předseda Morten Jul Laegaard přivítal všechny přítomné hosty a uvedl presenčnílistinu

2.
3.

Schválení návrhu programu jednání 16th zasedání SG 06 - SG 06-151146
Program jednání byl přijat bez připomínek

Schválení zápisu z 15. zasedání SG 06, konaného 4.12.2014 v ift Rosenheim
SG 06 - t4lt4l-revt
v Německu
Zápis z minulého zasedání byl schválen bez připomínek a změn.

-

4.

Ročníplán prací SG 06 na rok 2015/2016 - SG 06 - l5l147
Ročnípracovní p|án na rok 201512016 s tuívr§ pokynů byly představeny panem Morten Jul
Laegaard

5.

TémataTechnickóhoSekretariátu
5.1 Uvádění (prezentace) běžných ,,čerstvlfch zprav" z AGNB, také obsahujícídůležité
zfležitosti - Paní Pernille Nyegard seznárnila úěastníky s novými informacemi týkajících se
GNB, hlavně o nové databrázi pokynů a dokumentů.
5.2 GNB-CPR základní pokyny - Zprávy -Byly popsány a diskutoviány nové návody na
vydávání osvěděení o stálosti vlastnosti. V případě problémů s přístupem na CIRCABC, je
nutné se obrátit na Techsec,
6. Hodnocení rizik pro dohled nad trhem - Vysvětlení podal předseda - k diskuzi

7.

EN 14351-1
7.I Položky z TC33/WG

Revize AH zkušebních norem: Revize EN 1026,
1027, |2210,I221I a í2207 - Informační - Tlto normy j sou v současné době
v připomínkové m íizertt.
7.2 Informace o normě EN 1l2l ,,Dvefu - Chovrání mezi dvěma různlými klimaty - Zkušební
metoda - Problémy s infračervenými lampami - Problematika byla diskutována a j ednotliví
členovépodali své zkušenosti,
7.3 Mezilaboratomí porovrrání zkoušek - EN ISO I0077-2,EN 12414-2 a EN 14024
- Informační - Pan Andreas Woest z ift Rosenheim seznárnil s výsledky mezilaboratomích
lnýsledků zkoušek a výpoětů souěinitele prostupu tepla Ul vyjádřené v grafech,
7.4 Konzistence v normách výrobku pro výpoěet součinitele prostupu tepla [,I, není moáré
Jakrlkoli zkušenost s deklarovtíním této hodnoty a s tolerancemi? - k diskuzi - Požadované
1 Okna a dveře,

-

2/2

tolerance v souladu tepelnými normami oken, dveří a LOP nej sou dosud dosaženy.
7,5 Norma EN 14351-1:2006+4 1:2010 - ŽaÁost o definování bezpečnostrrích zařízení
v CEN/TC33/WG 1 do června 2013 - Doposud nedokoněeno, WG lAHG musi zakláÁat na
definování rizikoqfch parametrů - k diskuzi -Není dosud rťešeno.
7.6 Příloha E - Norma všeobecně v diskuzi o tvorbě zkušební normy pro posuvné a skládací
dveře - Zástupci zkušeben diskutovali o budoucích možných změnách rozměrů pro zkoušenía
qipoěty posuvných a skládacích dveří.

8.

prEN 14351-2

8,1 Jakékoli problémy, kíerébudeme vědomi?

- k diskuzi - Kolega

Ing. Helegda učinil dotaz

ohledně problematiky výroby samostatných dveřních křídel nebo zátrubn|' současný náwh
normy neplatí samostatně \yíáběná dveřní křídla nebo zárubně. V současné době nebude tento
problém vyřešen v rámci CEN a má se řešit samostatně v jednotlil"ých zemích formou
nrárodních předpisů; podobný problém je u normy EN 16034.

9.

EN 16034 - Požrárnídveře a okna
9.1 Pouátí historických dat - SH02 a AG CPR od potřebují v SG 06, abychom jim dávali
nějaký vstup - k diskuzi - By1o uznáno, že je potřeba vytvořit příslušný dokument pro ujasnění

postupů.
Dáe byla diskutoviána problematika odběru vzorků podle č. N558rev1 pod SH02 + podle NBCPR/15/639r1. Byla rovněž diskutoviina problematika stavebního ková,rrí pro požámíluávéry.
9.2 Neotvíratelná požtni okna (rtárny) v předmětu - k diskuzi - By1o kitizovéno, že
v předmětu normy nejsou zahmuta neotvíratelná požámí okna.
Navíc byla sdělena informace o posrrnutí termínu účirrnostiEN 16034 - od l . 9. 2016 zaěatek
souběhu - 1. 9. 2019 ukončenísouběhu.

10. EN

- Lehké obvodové pláště LOP
problémy,
l0. 1 Jakékoli
které musíme zmínit? - k diskuzi - Členovébyli informoviáni
ziástupcem SG pro LOP panem Vatava]isem o tom, že se LOP zaělení do SG 06 od dne tohoto
zasedáni.
11. Položky z TC33 pracovní skupinyl až 8 - k diskuzi - Nebylo podrobně probíráno.
13830

12. Datum

a místo přištiho jednání:

Návrh na 23. 05. 2017 v DTI

-

Taastrup - Dánsko

POZNÁMKA Podrobnější popis k jednotliuj,m bodům bude uveden v aípise tohoto zasedóní,
kterj, bude zveřejněn na strónkách CIRCABC. Dokumenty kjednání SG 06 poskytne na
vyžódání koordinaění pracovště o6,námených subjektů pro stavební uýrobky.

Místo a datum rypracování zpráry: Zlín, 7.12.2015
Jméno cestovatele a organizace.
Ing. Nizar Al-Hajjar
Ing. Milan Helegda" Ph.D.
Ing. Vladan Panovec

_.,,
.?

CENTRUM STAVEBNÍHO nTŽBNÝRsrvÍ

l

-

a.s., pracoviště

Zlín

Přílohv:
- Návrhu programu jednání 16th zasedání SG 06 - SG 06-151146
- Schválení zápisu z 15. zasedání SG 06, konaného 04.12.2014 v iít Rosenheim
v Německu - SG 06 - |4/141-rev1
- Ročníplán prací SG 06 narok20l5l20l6 - SG 06 - 15/147

