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Protokol o zkoušce
č.275113

Stanovení součinitele prostupu tepla

Zakázka č: 363 051

Objednatel:

Výrobce:

Datum převzetí vzorků:

Datum vykonání zkoušky:

Zkoušku provedla:

Vedoucí laboratoře:

Vedoucí zkušební
Iaboratoře číslo 1 007.1 :

Počet stran
včetně příIoh: 7
Počet v'ýtisků: 3
V1ýtisk čÍslo: 2

coRPoRATloN s.r'o. lč: 607 28 í59ABC . AMERICAN BOHEMIAN
Ledářenská 408/57
620 00 Brno

dtto

Předmět zkoušky: Tubusový světlík typ suNlzER RoUND Y13' průměr 330 mm

výsledek zkoušky: Viz tabulka vyhodnoceni v kap. 8

9.1 0.20 1 3

9.1 0.20í 3 - 11 .10.2013

Laboratoř stavební tepelné techniky

lng. Nizar Al-Hajjar
aaz?-2rr,'-

Akreditovaná zkušebnÍ laboratoř prohlašuje, Že výsledky zkoušek se týkají jen přednétu těChto
zkoušek a neznamenajÍ schválenÍ nebo osvědčenÍ výrobku. Protokol se nesmí bez písemného sou-
hlasu zkušební laboratoře reprodukovat jinak, neŽ celý.

Datum: 31.10.2013
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1. Zadání zkoušek
Na základě objednávky ze dne 3.9.20'13 a zakázky č. 363 051 provedla zkušební labora-

toř otvorových výplní, stavební tepelné techniky a akustiky ě. í007.1 CSl Praha, a.s., pracoviště
zlín pro objednatele ABc - AMER|OAN BOHEMIAN coRPoRATloN s.r.o., Ledárenská
4o8l57,620 00 Brno, zkoušku tepelného odporu a součinitele prostupu tepla tubusového světlí-
ku SUN|ZER RoUND Y13 průměr 330 mm podle ČSN EN lso 8990 ve smyslu ČsN EN lso
12567-2.

2' Popis předmětu zkoušek
Cílem zkoušky je stanovení souěinitele prostupu tepla U., ve W(m2.K; podle ČsN EN

lso 12567-2 ,,Tepelné chování oken a dveří - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou
teplé skříně - Část 2: Střešní okna a ostatní přečnívající okna". Hodnota U. se stanovi podle ná_
sledujícího vztahu a dále ve smyslu souvisících vztahů uvedených v ČsN EN lSo 12567-1:

rT - q,p

/0,
kde 

^0" 
je rozdíl mezi okolními tep|otami na kaŽdé straně zkušebního vzorku, v K;

Q"p hustota tepelného toku zkušebním vzorkem, ve Wm'

3. Popis zkoušeného vtýrobku
Tubusový světlík typ sUNlzER RoUND Y13 330 mm, výrobce ABc _ AMER|CAN Bo_

HEM|AN coRPoMTloN s.r.o., Ledárenská 408157,620 00 Brno. Těsnění vnitřní, pěnové'
Vzorek č. 279t13 s vnitřním izolačním sklem: F4 - Al rámeček 16 mm - Planitherm Ultra N 4 mm,
Us = 1,'l W(m2.K).
Vzorek č. 280/13 s vnitřním izolačním sklem: F4 - Planitherm Ultra N 1'1 _ rámeček 8 mm Fe -
fólie Hmsol - rámeček 8 mm TGl _ Planitherm Ultra N 1,1 _ F4 mm, Us = 0'6 W(m'z.K).

Řez zkušebním vzorkem - viz příloha ě. '1. osazený vzorek ve zkušebním zařizení na studené
straně - viz příloha č. 2. osazené vzorky ve zkušebním zařízení na teplé straně - viz příloha ě.
3.

Kromě zkoušení celé konstrukce zkušebnÍho vzorku byly dodány dvě desky zkušebního vzorku
z'tepelné izolace EPS o rozměru (500 x 500 x 50'5) mm ke zkoušce tepelné vodivosti podle
Čsru Elv 12667 ,,Tepelné chování stavebních materiálů a výrobkú - stanovení tepetného odpo-
ru metodami chráněné teplé desky a měřidla tepelného toku - výrobky o vysokém a středním
tepelném odporu" podle principu uvedeného v lSo 8302 při ustáleném toku tepla' Tyto desky
byly označeny jako P50_279_138 a P51-279-138'

4. PouŽité předpisy a zkušební technika
4'í Předpisy
_ Čsn eN lso 8990
- Čsru eN 12567-2
_ Čsru en t zooz
- ČsN zs os+o

4'2 Použité přístroje - zař'zeni
- Vertikální komora
- Deskový přístroj P 50
_ Deskový přístroj P 5í
- ocelové pásmo
_ Posuvné měřítko
- Hloubkoměr
- Psychrometr digitální
_ Teploměr elektrický
- Elektroměr

Zkušební norma
Zkušební norma
Zkušební norma
souvisící norma

207 3008
207 1001
207 1003
M 07'r001
M 07 1003
M07 1002
M07 1025
M 07 í034
M07 1132



ABc - AMERI9AN BoHEM|AN coRPoRATloN s'r'o. Protokol č. 27 13 strana č' 3

Schéma zkušebního zařízení je na obr. 1.

Dělicístěna

obr. í: Schéma zkušebního zařízení

5. odchylky od zkušebních metod a postupů

6. Popis použité nénormalizované metody

7. Výsledky měření
Průměrná teplota vzduchu v laboratoři při měření:
Průměrná relativní vlhkost vzduchu v laboratoři:

2'l'c
49 o/o r.v -



ABC - AMERIoAN BoHEM|AN coRPoRÁfloN s'r.o. Protokol č. 275/13 strana č' 4

Tabulka naměřených hodnot- podle ČsN EN lso 8990

Měřená veličina Fyzikální
jednotka

Výsledky měření u vzorku č.
279t13 280t13

Teplota vnitřního vzduchu 0^l 'c 21.27 21.19
Teolota vněišího vzduchu 0"" -0,54 -0,56
střední teolota Vzorku e^ 9,73 9.86
souěinitel Drostuou teola U^ W(m'.K) 1.020 0,765
TeoelnÝ tok měrnou olochou worku @ W 2.796 2.090
Celkorní teoelný tok dělící stěnou z EPs o W 6,649 6.620
CelkovÝ odpor Dři ořestuou teola při měření R.' m'.KM/ 0.167 0,176
TeoelnÝ uÍkon měřicí skříně @," W 9,445 8,7'10
Doba měření v ustáleném stavu hod 8 8
Měřicí plocha \rzorku Á." m' o.1257 0.1257

Po zkouŠce součinitele prostupu tepla tubusových světlíků byly změřeny dva zkušební
vzorky ě. P50_279_138 a č. P51_279_138. Na těchto vzorcích bylo provedeno měření tepelné-
ho odporu na deskových přístrojích (P 50) z 07 1oo1 a (P 51) z07 1003 podle lso 8302. Na_
měřená průměrná hodnota tepelného odporu výplně ěiní: R = 'l,496 m2.KM při střední teplotě
t.r= 10,22"C.

8. Vyhodnocení

Název
parametru

Technický předpis
poŽadavek

Zkušební
metoda

Čisto
vzorku

Výsledky zkoušky
shoda s poŽadavkem

Součinitel pro-
stupu tepla Um

[w(m2.K)]

ČsN 73 0540 _2

Doporučený součinitel
prostupu tepla pro Vytá_

pěné prostory^
U,e.zoŠ'l'1 W(m'.K) ČsN EN lso

8990

Čstl eN tso
12567-2

279t13 1,0 Shoda

ČsN zs oslo-z
Doporučený součinitel

prostupu tepla pro výá-
pěné prostory pro pasiv_

ní budovy
Uor".zo 3 0,90 W(m'.K)

280t13 0,77 Shoda

Hodnocení shody výsledku zkoušky s požadavkem je provedeno v souladu s dokumentem
|LAC - G8: 2009 ,Pokyny pro uvádění shody se specifikacÍ''.

RozšÍřená nejistota měření součinitele prostupu tepla u, = ! 3'0 %.

Za zkoušku odpovídá a protokol vypracoval: Petr Pokorný
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Příloha č. í
mt
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obr. 1:Řezvzorkem
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Příloha č. 2

obr. 2: Vzorek č. 279l'l3 - osazení studená strana
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Příloha č.3

obr. 3: Vzorek č.279113 - osazení teplá strana

zultt3

obr' 4: Vzorek č.28ol13 - osazení tep|á Strana


