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AzMsZ EN 14?51-1:2006
Ablakok ésajtók. Termékszabvá ny, telj esítőképességi j ellemz ő k megnevezésű szabvány
2oo7'02'01-énharmonizált európaÍtermékszabványként
lépetthatályba, Ez a ténya szabványhatá|ya alá esó termékek(tűzgát|őés/vagyftistgátló tulajdonság nélktili ablakok éskülsőbejárati ajtók) f.orgalmazásában
kétjelentős
váItozásteredményez:
l2007 'o2'o7-tőI2009,02'0l-ig,
egy ún,átmeneti,vagy
együttélésiidőszakban a )/200)' (I' 25') BM-GKMKvVM együttesmÍniszterirendeletben eIőírt,egy teÍmékforgalombahozatalához, beépitéséhez
szükséges
megfelelóségi igazo|ás (jelen termékek esetébena
Szá||ítőíMegfelelóségíNyilatkozat) aIapját képező
mtíszakíspecífÍkációakár a termékrevonatkozó Épí
tőipati Műszaki Engedély,akár a fenti szabványkövetelményeinekvaló megfelelőség
et igazo|ó dokumentum ésa szabványelóírásainak megfelelően létrehozott, dokumentált és működtetett üzemi gyártásel|en&zésrendszer(Ücyr ) lehet'
2009'o2'01-ét,
az átmeneti idószakot követően a termék megfelelóségénekigazolása kizáríIag a fenti
szabvány alapján történhet' Az átmenetÍidőszak vé.
génaz ÉpítőipariMűszaki Engedélyeketvissza kell
vonni, ésaz MSZ EN 14?5 1-1l 2006 szabványnakvaló
megfelelésválik kötelezóvé'
r Amennyiben a termékgyáttő/ f.orgalmazírendelkezikazMSZ EN 14?51-11
2006 szabványszerintÍköve.
telményeknek való megfelelősségetigazoló doku.
mentummal ésa szabványnakmegfele|ő izemi gyáttáselIenőrzésrendszert működtet, a termékenelhelyezheti a CE-jelölést'
A CE-jelölés hasznáIatáralehetőségetadó Típusvízsgá|atiJegyzőkönyveta nemzeti mínisztériumáltal kijelölt szervezetnekkell kibocsátania'
AzMsZ EN 14351-1:2006 szabványnakvaló megfelelőségetigazoIó e|iátás elsó részeegy kijelolt vizsgá|óIaboratőrium általvégrehajtott,
a termékrevonatkozó ún' első tí
pusvizsgálat, Az e|ső típusvízsgálatkeretében ablakok
esetébena kötelezően elvégzendőa|apvizsgáLatoka kovetkezők:
Légzárásvízsgá|atl MSZ EN 7026:2007
MSZ EN 722O72OOI
YízzárásvizsgáIat: MSz EN 10272001
MSZ EN 122082007
v izsgáLat: MSZ EN 1'22|7 200 l
SzéIá||őság
MSZ EN 122Í0:2007
Hőszigetelésvizsg,l MSZ EN |So 12567-1:2001(mérés)

3ó

Hangszig,vizsg,:

MSZ EN |So 70077-72001(számítás)
EN ISo 70077-2(számításprofilra)
MSZ EN 14)57-I:2006 (táblázat)
MSZ EN |So 140.)2001 (mérés)

Biztonságíeszközök
teherviselése:
MSZ EN 14ó09;2004'
A termékszabványszeríntahőátbocsátási tényezőmeghatározásáraháromlehetóségvanlatábIázatbólvettérték,
a számítás(egyszerű,részletes)vagya mérés,
Aű,MsZ EN ISo 10077-1:2001szabványszerinti számítás elméleteaz a|ábbi ábrán|áthatő.
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uAz űj európaíszabványokbana tok ésszárny U1értéke
ésaz ivegezésU* értékefelületéhezviszonyítottantészszáarányosan szerepel a teljes nyi|ászárő U* értékének
mitási képletében'Ezenkívül az iv e gezésperemrészének
hőhídhatásais figyelembevan vévea g vonal menti hőátbocsátási tényezővel'
Amennyiben a termék teÍvezettfelhasználása egyéb,
specíális műszakíjeI|emzőktanűsításátís megköveteli, a
fenti alapvizsgálatokkibóvíthetők'
A CE-jelölés haszná|ataa MegfelelőségiNyilatkozat, az
Első Típusvizsgá|atíJegyzőkönyvésaz ÜGYtr (izemí gyár.
táse||enőrzés)
nélkül nem lehetséges,
A CE megfelelőségi;elölést jogszerűenviselő termék
szabadon forgalomba hozhatő az Európai Uníó piacain,
Íorga|mazásátaz EIJ-tagországokbanmegtiltani, korlátozni
nem lehet.

