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SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
MDVRR - SK162 / AL – D / PZ – PE78EI / 1-2015

1. Druhový a obchodný názov výrobku:
Dvere a revízne dvierka s požiarnou odolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu systém PONZIO PE78EI vrátane 

bočných a horných svetlíkov

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:
PE78EI

3. Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok (označenie, rok vydania a názov):
STN EN 16034:2015  Dvere, priemyselné, garážové brány, vráta a otváracie okná.  Norma na výrobky, funkčné 

vlastnosti. Požiarna odolnosť a/alebo tesnosť proti prieniku dymu (74 6108).
STN EN 13501-1+A1:2010 Klasifikácia požiarnych charakteristik stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 

1: Klasifikácia využívajúca údaje zo zkúšok reakcie na oheň (92 0850)

4. SK technické posúdenie, ak bolo pre výrobok vydané (označenie a názov), a názov autorizovanej osoby, ktorá ho 
vydala: 

–

5. Zamýšľané použitia výrobku v súlade s uplatnenou určenou normou alebo SK technickým posúdením:
Dvere s požiarnou pdolnosťou a/alebo tesné proti prieniku dymu systému PONZIO PE78EI sú určené do vonkajších 
a vnútorných požiarne deliacich konštrukcií v budovách na bývanie, nebytových nevýrobných a priemyselných 
stavbách ako jednokrídlové a dvojkrídlové požiarne dvere, ktoré sa po každom otvorení samočinne uzatvárajú, s 
bočnými a/alebo nadpražnými pevnými dielcami alebo bez nich, ako revízne dvierka alebo ako dvere bez požiarnej 

odolnosti tesné proti prieniku dymu.   

6. Obchodné meno, adresa sídla, IČO výrobcu a miesto výroby:
RI OKNA a.s.; Úkolky 1055, 696 81 BZENEC, Česká republika; IČO: 60724862  

7. Meno a adresa splnomocneného zástupcu, ak je ustanovený: 
–

8. Uplatnený systém alebo systémy posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č. 162/2013 Z.z.:
Systém I.

9. Označenie SK certifikátu(ov) a dátum(y), ak bol(i) vydaný(é), a názov autorizovanej osoby, ktorá ho (ich) vydala:
SK certifikát o nemennosti parametrov č. SK04-ZSV-1723 zo dňa 09. 08. 2016, Technický a skúšobný ústav 

stavebný, n.o. Bratislava, AO SK04

10. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti Parametre Protokol o skúške, výpočte a pod.     P.č. lab. 

Súčinitel prechodu tepla U
w

1,9 W/m2 K 1.

Akustické vlastnosti

31 (0;0) dB – jednokrídlové dvere 
presklené bezprahové;

 37 (0;-1) dB - jednokrídlové dvere 
presklené bezprahové s padacou 

lištou;
34 (-2;-6) dB - jednokrídlové dvere 

plné bezprahové; 
41 (-1;-3) dB - jednokrídlové dvere 

presklené s prahom a 2 tesneniami;
42 (0;-2) dB - jednokrídlové dvere 

presklené s prahom a 2 tesneniami

LA/1471a/07 zo dňa 29. 8. 
2007

LA/1471b/07 zo dňa 28. 8. 
2007

1.

Prievzdušnosť Trieda 3 1.

Odolnosť proti zatiaženiu vetrom Trieda C1 NL-4202/A/LL-083/K/07
 zo dňa 11. 12. 2007 1.
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Vodotesnosť Trieda 9A NL-4202/A/LL-083/K/07
 zo dňa 11. 12. 2007 1.

Mechanická pevnosť Trieda 2 NL-4202/A/LL-083/K/07
 zo dňa 11. 12. 2007 1.

Odolnosť proti opakovanému ot-
váraniu a zatváraniu C5 NL-4202/A/LL-083/K/07

 zo dňa 5. 2. 2008 1.

*Požiarna odolnosť

EI
1
 15 / EI

2
 15; 

EW 30;
EI

1
 30 / EI

2
 30; 

EI
1
 45 / EI

2
 45; 

EI
1
 60 / EI

2
 60

SK CERTIFIKÁT o nemennosti para-
metrov podstatných 

vlastností stavebného výrobku
SK04 – ZSV - 1723

2.

Odolnosť proti prieniku dymu S
a
 / S

m
 

SK CERTIFIKÁT o nemennosti para-
metrov podstatných 

vlastností stavebného výrobku
SK04 – ZSV - 1723

2.

Druh konštrukcie DP1

SK CERTIFIKÁT o nemennosti para-
metrov podstatných 

vlastností stavebného výrobku
SK04 – ZSV - 1723

2.

* Podrobná klasifikácia pre jednotlivé varianty a typy dverí je uvedená v SK certifikáte o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku 
SK04 – ZSV - 1723

P.č. lab. Názov a adresa skúšobného laboratória

1. ITB; 00-611 Warszawa; ul. Filtrowa

2. Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.; Studená 3; 821 04 Bratislava, Slovenská republika

Názov špecifickej technickej dokumentácie podľa §5 zákona a dátum jej vydania, ak sa použila: 
–

11. Výrobca prehlasuje, že výrobok nadefinovaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 10.

12. Toto SK vyhlásenie o parametrech sa vydáva na výhradnú zodpovědnost výrobcu uvedeného v bode 6.

 V Bzenci  31. 07. 2014

Petr Ingr
predseda predstavenstva RI OKNA a.s.


