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7.  Deklarované vlastnosti 

Podstatné charakteristiky 
(výkonové parametry) 

Výkon 
(Třída) 

Harmonizovaná technická 
specifikace 

9.2.2  Plynotěsnost/netěsnost po vypálení sazí 

                      a) N1 1 

EN 1457-2 

                      b) N1 
                      c) N1 1 
                      d) N1 
                      e) N1 1 

                      f) N1 
                      g) P1 
                      h) N1 1  
                      i) N1 
                      j) P1 

9.2.3 Plynotěsnost/netěsnost po kontrole provozní teploty 

                    a) N1 1  
                    b) N1 
                    c) N1 1 
                    d) N1 
                    e) N1 1 
                    f) N1 
                     g) P1 
                     h) N1 1 
                     i) N1 
                     j) P1 

13.1 Odolnost proti kondenzátu (propustnost vodních par) 

a) WC 5 - 10 g h-1 m-2

b) WC 5 - 10 g h-1 m-2

c) WC 5 - 10 g h-1 m-2

d) WC 5 - 10 g h-1 m-2 
e) WC 5 - 10 g h-1 m-2 
f) WC 5 - 10 g h-1 m-2 
g) WA ≤ 2 g h-1 m-2 

h) WC 5 - 10 g h-1 m-2

i) WC 5 - 10 g h-1 m-2 
j) WC 5 - 10 g h-1 m-2 

13.2 Odpor při proudění (střední drsnost) 0,0015 m EN 1457-2 EN 13384-1 
14. Tepelný odpor ≤ 0,02 m²K/W při 200 °C 

EN 1457-2 

9.2.1, 9.2.2 Požární odolnost (odolnost proti požáru sazí) 

a) Ne (O) 
b) Ne (O) 
c) Ne (O) 
d) Ne (O) 
e) Ne (O) 
f) Ne (O) 
g) Ne (O) 

h) Ano (G) 
i) Ano (G) 
j) Ne (O) 

9.2.3 Zkouška provozní teploty 

a) Ne (O) 
b) Ne (O) 
c) Ne (O) 
d) Ne (O) 
e) Ne (O) 
f) Ne (O) 
g) Ne (O) 

h) Ano (G) 
i) Ano (G) 
j) Ne (O) 

8.1 Pevnost v tlaku – zkušební zatížení (rovná vnitřní trubka) ≥ 10 MN/m² 
8.2 Pevnost v tlaku – zkušební zatížení (zakřivená vnitřní 

trubka) 
≥ 10 MN/m² 

                                                           
1 Kontrolováno s tepelnou izolací Tepelný odpor 0,4 m²K/W ± 0,04 m²K/W 
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