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PROTOKOL O Z!(OUSGE
č. 01 81 2011

Zkouška:

průtoku

Název výrobku:

Podlahoqý kou pelnový kanálek pro sprchové kouty
DN 50

Výrobce:

Žadatel:

SPD Firmor s.r.o.,
Palackého 9281 31, 784 01 Litovel

lČ:28630564

SPD Firmor s.r.o.,
Palackého 9281 31, 784 01 Litovel

lČ:28630564

Zakázka číslo:

110711 2011

Datum provedení zkoušky:

15.

Datum vydání protokolu:

21.02.2011

Protokol vypracoval:

Karel Petřík

Počet stran protokolu:

-

-008

17.02.2011

z toho počet stran příloh:

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a vztahují se výhradně na zkoušené vzorky l zkušebnÍpoloŽky. Protokol
o zkoušce nesmí být bez písemného souhlasu odpovědného pracovníka zkušební laboratoře rozšiřován jinak, neŽjako celek.

činnost zkušební laboratoře je ve shodě s požadavky Čsru eH lso/lEc 17025' Systém kvality
provozovanýve zkušební laboratoři je v souladu s principy ČsH Et't lSo 9001:2009.
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lng. Jiří Kohoutek

Vedoucí zkušební laboratoře
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Dodání, identifikace a popis Vzorku

Zástupce firmy SPD Firmor s.r'o. dodal do zkušební laboratoře dne 15.02.201'1 zkušební vzorek:

-

-

1 kus podlahový koupelnový kanálek se zápachovou uzáVěrkou DN 50 s vodorovným odtokem pro sprchové kouty; kanálek i sifon v provedení nerez; sifon je instalován ve střední části kanálku; Výrobek se skládá:

cca75 x 16 x 547 mm.

1 kus nerezový odpadový kanálek o rozměrech

1 kus vtokový perforovaný krý (nerez) o rozměrech cca72 x 15 x 545 mm sobdélníkovýmiotvory

v kombinacijeden otvor 5 x 59 mm a čtyři otvory 5 x 35 mm.
'1

kus zápachováuzávěrka

(sifon nerez)s vtokovým dílem s vnějšímzávitem pro upevněnína kanálek.

Vzorek označen 0231 11'
1 kus vtok o vnitřním

a 40 mm'

Vzorek označen 0231 1'l al.
1 kus vtok o vnitřním

a 55

mm.

Vzorek označen o23l 11 a2.

Vzorky dodány bezvizuálních vad, které by mohly ovlivnit výsledky zkoušky.

2.

Provedení a výsledky zkoušky

Zkoušky byly provedeny na základé e-mailové objednávky firmy SPD Firmor S.r.o, zaslané dne
31 .01 .2011 ve zkušebně v Praze 10 - Uhříněvsi'
Čsru rN Q53-2 - Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část z: Zkušební metody
Podmínky při zkoušce
teplota vzduchu: 18 aŽ20'C
teplota vody: 15 aŽ22 "C

2.í Průtok, ČsN ru nfi-2,

čl. 11.1

Výška vzdutívody a [mm]

C. vzorku

*

Doba

[min]

Naměřený průtok [l/ s]

0231 11 + at

20

10

0,8

0231 11 + az

20

10

1,0

- Výška vzdutívody měřena k vrchní ploše perforovaného nerezového krýu.
Poznámky:

1) Podle ČsN rru p53-1, čl. 8.11.1,

tab. 3 je pro podlahové vpusti DN 50 minimální hodnota průtoku 0,8 l/ s;
při pouŽití vpustí se zápachovou uzávěrkou a bez bočních přítokůlze pro stanovenÍ odtokové hodnoty převzít
hodnotu průtoku samotnou sprchovou h|avicí 0,4 ll s podle Čsn e N zz+-l .

2) Výrobek představuje ,,práhovou" vpust, která by měla zachytit všechnu přitékajícívodu aniž by došlo
k vzdutí hladiny, nebot' vzdutí hladiny by už znamenalo i přetékání vody přes ,,vodní práh"' Z toho
důvodu tato norma ne zcela pokrývá poŽadavky na tento výrobek.

Přizkouškách byla pouŽita metrologicky navázaná měřidla a zkušební zařízení.
Zkoušky provedl:

Karel Petřík
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