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Zadlabací zámek ERBI sAM ME 9050

Objednatel: ERBI systems s.r.o.
Šestajovická 488/20
198 00 Praha 9 Hloubětín
Česká republika

Zkušební metoda:

ČsN EN 1634_1
> ZkouŠení poŽárnÍ odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů
otevíravých oken a prvků stavebního kování - Část 1: Zkoušky požární

odolnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken <
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Úvoo

ZkouŠka poŽární odolnosti dveřní sestavy provedena na základě objednáVky firmy sapef Ve ZkuŠební
laboratoři PAVUS' a's' Ve Veselí nad LuŽnicí' samostatný protokol poŽárnÍ odolnosti zadlabacího zámku
ERB| sAM ME 9050 je vydaný na základě souhlasu firmy Sapeli' ze dne 25' října 20í6, která byla
objednatelem poŽární zkouŠky \rzorku' jehoŽ součástí byl níŽe popsaný zámek'

Zkouška byla připravena. provedena a Vyhodnocena na základě iěchto podkladů:

11] Čsru eru l63+-1:zo15 ZkouŠení poŽární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří' Vrat' uzáVěrů
otevíravých oken a prvkú stavebního kování - Část 'l: Zkoušky poŽární odolnosti sestav dveří' Vrat'
uzávěrŮ a otevírayých oken

Í2] ČSN EN l363-1:2o13ZkouŠení poŽární odolnosti -Část1:Záktadni poŽadavky

t3] Čsru etl too3a:zo'l5 DVeře' Vrata a otvíravá okna - Norma Výrobku' funkčniVlastnosti -
charakteristiky poŽámí odolnosti a/nebo kouřotěsnosti

t4] Technická dokumentace \rzorku (dodaná objednate|em protokolu)

Pro účely tohoto protokolu platí definice uvedené V ['í], [2] a [3] Spolu s následujícími zkratkami:

ČlA
ML
TC
PTC
DST
\JĎ

NS
MTC
DK

Český institut pro akreditaci, o'p's.
akreditovaná zkuŠební laboratoř
termoelektÍický článek
pláŠt'ový termoelektrický článek
deskový snímač teploty obsahující PTC a 1 mm
ohříVaná strana \rzorku

neohřívaná strana \rzorku

mobilní termoelektrický Článek
dveřní křídlo

PŘEDMĚT zKoUŠKY

Předmětem zkoušky byl yzorek zadlabacího zámku ERB| sAM ME 9050 vsazeného do dřevěných
jednokřÍdlových dveří v dřevěné zárubni. stavební rozměry pro dveřní konstrukci byly - 1070 mm (ŠÍřka)
x2 182 mm (VýŠka)' Dveřní konstrukce by|a zabudovaná do normové lehké montované podpěrné
konstrukce tl' 125 mm' otevírání DK směrem do pece (na os).
Zadlabací zámek ERB| sAM ME 9050
VnějŠí rozměry těla zámku sloŽeného ze základní desky a víka - 170 mm (Výška) X 77 mm (hloubka)
x 15 mm (tlouŠťka)' l'4ateriál ocelov]i plech 1 'l 373' t|' 1,5 mm.
Čelo zámku Vyrobeno z nerezového plechu 17 24o o Velikosti 23o mm (délka) X 22 mm (šířka) X 3 mm
(tlouŠt'ka)'
Zámek byl instalován do DK pomocí Vrutů o 3'5 x 35 mm.
Rozměry a jednotlivé komponenty zámku jsou uvedeny Ve Výkresové dokumentaci předané objednate|em
protoko|u, V Příloze 3 tohoto protokolu.

Konstrukce zárubně: RámoVá zárubeň s polodráŽkou Vyrobena z DTD'

Konstrukce DK:
DřeVěný rám s DTD uýplní a DTD pláŠtěm' DK polodráŽkové' plné. VnějŠí rozměr křídla (950 X 2 115) mm'
DVeře byly osazeny samozavíraČem'

Celkový výpis prvků a Výkresová dokumentace celé zkouŠené sestavy je uloŽena V AZL Vese|í nad LuŽnicí
a na Žádost poskytovatele Výsledků zkouŠek není dále uvedena.

Vzorek sestaven podle [1] čl. 7 a Přilohy 2 tohoto protokolu'
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Výrobcem zkouŠeného VzoÍku zámku byl objednatel protokolu'

PoŽární zkuŠebna se nepodílela na Výběru zkuŠebnÍho Vzorku'

Vzorek dveřní sestavy a zámku dodány do zkuŠebny 22. ČeNna 2016' do zkuŠebnÍho rámu byly Vzorky
osazeny dne 23. června 2016 objednatelem zkouŠky poŽární odolnosti' Vzorky instalovány bez závad
V souladu s dodanou dokumentacÍ.

3 PRoVEDEN| zKoUŠKY

3.1 obecně

zkouŠka provedena podle [1] dne 28. června 2016 Ve svislé stěnové zkušební peci o Vnitřních rozměrech
3000 mm (Šířka) X 3000 mm (V\ýŠka) X 1500 mm (hloubka)'

Před zkouškou poŽární odolnosti bylo křídlo dVéří podrobeno 25 cyklům otevření a zavření podle [3]
Pří|oha A'2'2.

PouŽité zkuŠebni a měíicl zarizení uvedeno v Příloze 1.

U zkoušky byl přítomen zástupce objednatele poŽární zkouŠky' Zástupce objednatele protokolu poŽárnÍ
odoInostl zámku, vydaného na zák|adě poŽární zkouŠky' nebyl u zkouŠky přítomen'

3.2 Regulace pece

zkuŠební pec vytápěna soustavou naftových hořáků' Teploty V peci měřeny DsT a zaznamenáVány
v minutových interva|ech. Měřicí konce DST rovnoměrně rozmístěny 100 mm od exponovaného povrchu
vzorku' Teploty v peci regulovány tak, aby V rozmezí předepsaných tolerancÍ (Viz [2] ěl' 5.'l.2) odpovídaly
vztahu podle |2] čl. 5'1.1:

T= 345 |o9 (8t+'l)+20 kde Tťc) = poŽadovaná teplota V peci včaset
t (min) = 665 66.aěátku zkoušky

Přetlak Ve zkušební peci měřen a regulován tak' aby hodnoty odpovída|y podmÍnkám Í2) čl' 5.2.1.

3.3 Měření vzorku

Teploty na neohřívaném povrchu vzorku měřeny diskovými Tc typu K (Viz [2] čl. 4.5.1.2) a zaznamenávány
V minutových intervalech. Tc na povrchu Vzorku upevněny podle [1]čl' 9.1.2.2,9'1'2.3a9.1.2'4'

Pro měření míst s očekávanými VyŠšími teplotami na vzorku by| k dispozici jeden MTc (Viz 12] ěl' 4.5.1 .3).

Měření velikosti spár probíhalo dle ['ll Čl' 10' 1 '2 pomocí listových měrek spár a posuvného měřidla.

Velikost Vodorovné deformace vztaŽena k referenční rovině Vytvořené rotujlcím |aserovým paprskem
a měřena ocelovým měřidlem podle [1]Čl' 9.3 a [3] čl. 9.3'

PočátečnÍ podmínky zkouŠky odpovídaly normo\^ým hodnotám podle [2] Ól. 10'3'

3.4 Teplota okolí

Teplota okolí měřena během zkoušky jedním PTC ýpu K (Viz [2] Č|' 4.5"1.5) podle podmínek [2] Čl. 5.6.

Kondicionování

ft dodání vzorku do zkuŠebny do provedení zkouŠky byl Vzorek uloŽen v uzavřeném prostředí zkuŠební
haly při teplotě Vzduchu (23 i 5) "c a relativní V|hkotti vzduchu (50 t 5) %.

3.5
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PRÚBĚH zKoUŠKY

Čas (min): Pozorování:
3

7.
10.
'14.

15.

NS - Únik kouře v pravém hornÍm rohu DK (na straně k|iky);
NS - únik hustého kouře Ve Výše popsaném místě;
os - degradace samozavíraěe;
NS _ nad hornÍm Vodorovným okrajem DK začlná reagovat intumescentní páskai
NS - spára V pravém horním rohu DK (na straně kliky)' pouŽitá mělka spáí a 25 mm proŠla
do prostoru pece - poruŠení kritéria celistvosti;
Po dohodě s objednatelem poŽární zkouŠky byla zkouška ukonlena.

Rozmístění TC popsáno v Přiloze 2.

Teploty V peci během zkouŠky Vyhovovaly poŽadavkům [3]' Časové záVislosti změřených tep|ot uvedeny
v PřÍloze 2 '

5 VÝSLEDKY zKoUŠKY

5.í

Zavírací síla Vyvozená samozavíraÓem' měřená podle [1]čl 10'1'3' byla 52,2 N.

Kritéria dosažení mezních stavů

+ celistvost (podle [1l Čl' 11'1 a |2] čl' 11.2). Tímto kritériem je doba uběhnutého Času V celých
minutách' po kterou zkuŠební prvek zachováVá při zkoušce svou dělicÍ funkci' aniŽ by doŠlo
k následujícímu:
a) Vznícení bavlněného polŠtářku přikládeného podle [3] Ól. 'l0.4.5.2; nebo
b) umoŽnění průchodu měrky podle speciflkace V [3] ěl' 'l0.4.5.3; nebo
c) trvalému p|amennému hořenÍ.

+ lzolace (podle [1] Ól. 11'2 a [2] rl. 1 1'3). Tímto kritériem je doba uběhnutého Času v celých minutách,
po kterou zkuŠební prvek zachováVá při zkoušce svou dě|icí funkci' aniŽ by na neohříVané straně byly
dosaŽeny teploty, které způsobí:
a) Vzrůst průměrné teploty nad počáteČní průměrnou teplotu o Více neŽ 140 K; nebo
b) vzrůst teploty V kterémkoliv místě (VČ' MTc) nad poČáteční pÍůměrnou teplotu o Více neŽ 180 K
s výjimkou případu' kdy limit pro Vzrůst teploty na zárubni dveřní sestavy je 360 K'

5.2 Vyjádření výsledků zkoušky

Výsledky zkoušky pro zámek ERB|

Kritérium Dilčí křitérium Naměřená hodnota Hodnocení kritéria

Celistvost
BavIněnÝ polŠtářek 14 min' bez ooÍuŠení í4 min
PrŮchod měrkv spár 13 min í3 min
Trva|é plamenné hořenÍ 14 min. bez poruŠenÍ '14 min

lzolace Průměrná tep|ota 14 min. bez dosaŽení 13 min"
Maximální teplota 14 min. bez dosaŽení í3 min''

Poznámka: ') Kritérium "izolace'' se automaticky pok|ádá za porušené, poruší_li se kritérium "celistvosti'' (viz
Í2] čl' 'l1.4.2\.

zámek ERB| sAM ME 9050 nebyl příčinou porušení křitéřia mezních stavů celé dveřní sestavy.
K porušeni celistvosti dveřní sestavy měrky spár došlo v jiném místě pozořovaného vzorku.
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5.3 oblast přímé aplikace

D|e ČSN EN 1634_1 můŽe být oblast přímé aplikace stanovena pouze Ve shodě s klasifikací' oblast přÍmé

aplikace je součástí protokolu o klasifikaci' (Pro tuto zkouŠku nebyl protokol o klasifikaci Vydaný.)

5.4 Uplatnění výsledků

Výsledky zkouŠky se býkají pouze zkoušeného Vzorku Věetně způsobu osazení V konstrukci (Viz část 2
tohoto protokolu)' Tento protokol podrobně uvádí způsob provedení Vzorku' zkuŠební podmínky a výsledky
získané při zkouŠení zde popsaného specifického prvku konstrukce podle postupu uvedeného
v ČSN eN 1363-1, ČSN EN 1363-2 a Čstl en 1634-1' Protokol nepojednává o Žádných význaČných
odchylkách' pokud jde o velikost' konstrukční podrobnosti' zatíŽenÍ, napětí' okrajové nebo koncové
podmínky'

Listy protokolu a příloh
platné s otiskem relJSOU

Zpracoval.
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