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CSN EN 14471
Systé mové komí ny s p lastový mi vlož kami
Pož adavky a zkuš ební metody

Informace o vý robci:

Almeva AG
Kenzenauerstrasse 4
CH-9223 Schweizersholz
info@almeva.ch
www.almeva.ch

O znacení vý robku:

Plastové komí nové vlož ky
"ALMEVA EASY"
Provedení :
j ednovrstvé
dvouvrstvé (koncentrické )

Jmé no, funkce odp ovedné osoby:

Jürg Braun
j ednatel Almeva AG

Mí sto notifikace:

TÜV Industrie Service GmbH
Mnichov, Nemecko

Cí slo certifikace:

0036 CPD 9165 001

Charakteristika puvodní ch dokumentu podle CSN EN 14471 prí loha ZA
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dvouvrstvý systé m odkourení
spalinová cesta: PP
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dvouvrstvý systé m odkourení
spalinová cesta: PP
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dvouvrstvý systé m odkourení
spalinová cesta: PP
oplá š tení : nerezová ocel

Popis vý robku

Cí slo normy

Ú sek / Tvarovka
PP - Systé m odkourení

Pevnost v tlaku
max. vý š ka (starr): 30 m

Teplotní trí da

max. vý š ka (flex.): 30 m

Tlaková trí da

volná vý š ka nad

Zatí ž ení vetrem

poslední m drž á kem
Trí da odolnosti pri vyhorení sazí

[0.1 / 0.2 / 0.3 - 1.5 m]
[0.4 - 3.0 m]

Trí da odolnosti proti pusobení kondenzá tu

Tepelný odpor
0.00 m2K/W

Trí da odolnosti proti korozi

Pož á rní odolnost
D

V zdalenost od horlavý ch materiá lu

Pevnost v ohybu
n.p.d.

Umí stení

Tlaková ztrá ta
hodnota odpoví dá

Trí da reakce na ohen

Trí da oplá š tení

CSN EN 13384
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I nformac e o v ý robb ku dll e C S N EN 14471
V ysvetlivky cí slová ní :
V š eobecne platné ú daje (platné té mer pro vš echny systé my) jsou opatreny cí slem *.0
Provedení uvedené s cí slem (napr.:*.1) jsou prí sluš ný m listem platný m pro konkré tní provedení
Pritom platí :
*.0:
*.1:
*.2:
*.3:
*.4:

C í slo
1.0

1.2

Provedení
Provedení
Provedení
Provedení
Provedení

jednovrstvé a koncentrické
jednovrstvé
dvouvrstvé
dvouvrstvé
dvouvrstvé

T echnické vlastnosti, funkcní
pož adavky a klasifikace
podle EN 14471

Hodnoty / trí dy

R ozmer vnitrní trubky pevné
(starr):
Ø-Skupina 1:
DN 60
DN 75
DN 80
DN 90
DN 100

56 mm
71 mm
76 mm
85 mm
95 mm

Ø-Skupina 2:
DN 110
DN 125
DN 160

105 mm
119 mm
153 mm

Ø-Skupina 3:
DN 200
DN 250
DN 315
DN 400

192 mm
242 mm
303 mm
386 mm

R ozmer vnitrní trubky flexibilní
(flex):
Ø-Skupina 1:
DN 63/60
DN 90/80

51 mm
76 mm

Ø-Skupina 2:
DN 125/110
DN 145/125
DN 175/160

105 mm
125 mm
155 mm

Ø-Skupina 3:
DN 200/180
DN 250/220

180 mm
220 mm

R ozmer vnejš í trubky:
Ø-Skupina 1:
DN 60/100
DN 80/125
DN 100/150
Ø-Skupina 2:
DN 110/160
DN 125/180

v nitrní prumer D i

v nejš í prumer D A
100 mm
125 mm
150 mm

160 mm
180 mm

Dalš í informace, doklady
dalš í rozmery viz. vý kres vý robku
cí slo vý kresu viz. dodatek

dalš í rozmery viz. vý kres vý robku
cí slo vý kresu viz. dodatek
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C í slo
1.3

1.4

T echnické vlastnosti, funkcní
pož adavky a klasifikace
podle EN 14471
R oz mer v nej š í trubky :
Ø-Skupina 1:
DN 60/100
DN 80/125
DN 100/150
Ø-Skupina 2:
DN 110/160
R oz mer v nej š í trubky :
Ø-Skupina 1:
DN 60/100
DN 80/125
DN 100/150
Ø-Skupina 2:
DN 110/160
DN 125/185
DN 160/225

2.0

Ø-Skupina 3:
DN 200/300
DN 250/350
DN 315/400
DN 400/500
R oz mer v nitrní trubky ,
tlouš tka steny (min. tlouš tka):
Ø-Skupina 1:
DN 60
DN 75
DN 80
DN 90
DN 100
Ø-Skupina 2:
DN 110
DN 125
DN 160

Hodnoty / trí dy
v nej š í prumer D A

dalš í rozmery viz. vý kres vý robku
cí slo vý kresu viz. dodatek

100 mm
125 mm
150 mm

160 mm
v nej š í prumer D A

dalš í rozmery viz. vý kres vý robku
cí slo vý kresu viz. dodatek

100 mm
125 mm
150 mm

160 mm
185 mm
225 mm

300 mm
350 mm
400 mm
500 mm
dalš í rozmery viz. vý kres vý robku
cí slo vý kresu viz. dodatek
1.5 mm
1.5 mm
1.5 mm
1.5 mm
1.5 mm

2 mm
2.5 mm
3 mm

Ø-Skupina 3:

3.1

Dalš í informace, doklady

DN 200

3.5 mm

DN 250
DN 315
DN 400

3.5 mm
5 mm
6 mm

Materiá l v nej š í trubky :
Kv alita:

bez v nej š í trubky

J menov itá tlouš tka steny :
3.2

Materiá l v nej š í trubky :
Kv alita:

plast

3.3

Materiá l v nej š í trubky :
Kv alita:

ocel

hliní k

min. St1203

min. LM6

J menov itá tlouš tka steny :

min. 0.6 mm

min. 0.6 mm
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C í slo
3.4

T echnické vlastnosti, funkcní
pož adavky a klasifikace
podle EN 14471
Materiá l vnej š í trubky:

Hodnoty / trí dy

Dalš í informace, doklady

nerezová ocel

Kvalita:

min. 1.4301

J menovitá tlouš tka steny:

min. 0.4 mm

4.0

Tepelná izolace:

není k dispozici

5.0

Tesnení spalinové cesty

EPDM sí tovaný

viz. protokol o zkouš ce TÜV SÜD Industrie

podle C S N EN 14241-1

Alfa Techniek

Service GmbH, Mnichov, Nemecko

Pevnost v tlaku:

max. instalovatelná svislá vý š ka

viz. protokol o zkouš ce TÜV SÜD Industrie

pevný ( starr) system

30 m

Service GmbH, Mnichov, Nemecko

flexibilní ( flex) system

30 m

T120 W 2 K2 I
6.0

7.0

Zatí ž ení v tahu:

n.p.d.

8.1
8.2

O dolnost pri zatí ž ení vetrem:
O dolnost pri zatí ž ení vetrem:

volná vý š ka nad poslední podporou-n.p.d. viz. protokol o zkouš ce TÜV SÜD Industrie
volná vý š ka nad poslední podporou-n.p.d. Service GmbH, Mnichov, Nemecko

8.3

O dolnost pri zatí ž ení vetrem:

8.4

O dolnost pri zatí ž ení vetrem:

volná vý š ka nad poslední podporou-n.p.d.
volná vý š ka nad poslední podporou-3 m

9.0

Maximá lní š ikmé vedení ke
svislici:

n.p.d.

10.0

Maximá lní dé lka š ikmé ho
vedení :

n.p.d.

11.0

Plynotesnost:

trí da plynotesnosti

Ø-Skupina 1:

viz. protokol o zkouš ce TÜV SÜD Industrie
Service GmbH, Mnichov, Nemecko

DN 60

H1

DN 75

H1

DN 80

H1

DN 90

H1

DN 100

H1

Ø-Skupina 2:
DN 110

H1

DN 125

H1

DN 160

H1

Ø-Skupina 3:

12.1

DN 200

P1

DN 250

P1

DN 315

P1

DN 400

P1

O dstup od horlavý ch
materiá lu:

20 mm odstup, spalinová cesta chlazená

viz. protokol o zkouš ce TÜV SÜD Industrie

vzduchem v celé dé lce
0 mm odstup od vnej š í trubky

viz. protokol o zkouš ce TÜV SÜD Industrie

Service GmbH, Mnichov, Nemecko

12.2

O dstup od horlavý ch
materiá lu:

12.3

O dstup od horlavý ch
materiá lu:

0 mm odstup od vnej š í trubky

viz. protokol o zkouš ce TÜV SÜD Industrie

12.4

O dstup od horlavý ch
materiá lu:

0 mm odstup od vnej š í trubky

viz. protokol o zkouš ce TÜV SÜD Industrie

13.1

umí stit v okolí kourovodu

13.2

O chrana pred dotykem:
O chrana pred dotykem:

13.3

O chrana pred dotykem:

není potrebná
není potrebná

13.4

O chrana pred dotykem:

není potrebná

14.0

Tepelný odpor:

0.0 m2K/W

15.0

O dolnost proti pusobení
k ondenzá tu:

W ( systé mový komí n j e plá novite
p ouž í vá n v mokré m provozu)

viz. protokol o zkouš ce TÜV SÜD Industrie

16.0

O dolnost proti proniká ní deš tové

podmí nky j sou splneny

izolace není k dispozici

vody:

Service GmbH, Mnichov, Nemecko
Service GmbH, Mnichov, Nemecko
Service GmbH, Mnichov, Nemecko

Service GmbH, Mnichov, Nemecko
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C í slo
17.0

18.0
19.0

T echnické vlastnosti, funkcní
pož adavky a klasifikace
podle EN 14471

Hodnoty / trí dy

Dalš í informace, doklady

O dpor pri proudení v ú secí ch
syté mu odkourení :

podle C SN EN 13384-1

O dpor pri proudení v tvarovká ch

podle C SN EN 13384-1

systé mu odkourení :

tabulka B.8

O dpor pri proudení v komí nový ch
ná stavcí ch:

n.p.d.

O dolnost proti korozi:

2

evropské normy dosud neexistují , viz.
prí sluš né vš eobecné stavební informace,
osvedcení o zkouš ce TÜV Mnichov, Nemecko

20.0

21.0

O dolnost proti UV zá rení :

(odolnost vuci kondenzá tu z

viz. protokol o zkouš ce TÜV SÜD Industrie

olejový ch a plynový ch spotrebicu)

Service GmbH, Mnichov, Nemecko

podle C SN EN 14471

volná dé lka vnitrní trubky je menš í než 2D a
max. 0,4 m

22.0

Nebezpecné lá tky:
prí loha ZA

nehodí se

23.0

Recyklace:

24.0

Montá ž ní vý kresy:

podle ekologický ch standardu
viz. montá ž ní ná vod

25.0

Zpusob montá ž e:

viz. montá ž ní ná vod

26.0

Zpusob montá ž e ú seku a

viz. montá ž ní ná vod

tvarovek:
27.0

Smer proudení spalin:

hrdla proti smeru toku

viz. montá ž ní ná vod

kondenzá tu
28.0

Montá ž tesnení :

instalová no vý robcem

viz. montá ž ní ná vod

29.0

Poloha cistí cí ch a kontrolní ch

podle prí sluš ný ch ná rodní ch

viz. montá ž ní ná vod

otvoru:

predpisu (D: DIN V 18160-1)

30.0

Umí stení komí nové ho

31.0

Stanovení / omezení pro

viz. montá ž ní ná vod

š tí tku:
viz. montá ž ní ná vod

oplá š tení :
32.0

Min. vzdá lenost mezi venkovní

podle prí sluš ný ch ná rodní ch

stenou systé mu odkourení a

predpisu (D: DIN V 18160-1)

viz. montá ž ní ná vod

vnitrní m povrchem oplá š tení
z nehorlavé ho stavební ho
materiá lu:
33.0

Urcení ná stroju pro opracová ní

jen ná stroje, které jsou vhotné

materiá lu na mí ste instalace:

k opracová ní prí sluš né ho

(napr. krá cení trubek)

materiá lu

34.0

Podmí nky pro skladová ní dí lu

35.0

C istí cí metody nebo prí stroje:

viz. montá ž ní ná vod

viz. montá ž ní ná vod

systé mu odkourení :
jen metody a prí stroje, které

viz. montá ž ní ná vod

jsou vhodné pro prí sluš né
materiá ly
36.0

O dvod kondenzá tu:

podle prí sluš ný ch ná rodní ch

viz. montá ž ní ná vod

pedpisu (D: pracovní list A 251
technika odpadní ch vod)
37.0

Bezpecnostní opatrení :

viz. montá ž ní ná vod

