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DEKLARACJA ZGODNOSC| EC nr
Producent. rniejsce

produkcji: Fabryka Drzwi ,,DERPAL" Zblgniew Woś
ul. Zakładowa 2, 23-300 Janów Lubelski
Drzwi zewnętrzne drewniane DERPAL

Nazwa wyrobu:
Tvp

wyrgbu,

112013

*

Seria EURO E 65 mm, modeleD-Z, pełne ioszklone

Zastosowanie wyrobu:

Drzwi do zastosowania w lokalizacjach mieszkalnych, handlowych

i

usługowych w warunkach ciężkich

(wytrzymałośó mechaniczna klasa 2), przy częstym użytkowaniu (odpornośćna wielokrotne otwieranie
zamykanie Klasa 6 -200.000 cykli). Odpornośó między rożnymi klimatami-npd.

i

Szczególne warunki stosowani.a: drzwi otwierane do wewnątz mogą byó stosowania tylko jako dzwi
całkowicie osłonięte pzed deszczem -podcienie, obudowy,
Podstawy normowe. które wvrób spełnia:
EN '14351-1:2006+A1:2010 - Okna idzwi - Norma wyrobu, właściwościeksploatacyjne - Częśó 1: Okna
drzwi zewnętzne bez właściwości
dotyczących odpornościogniowej i/lub dymoszczelności
podstawowvch
lnformacia dotycząca właściwości

:

właściwość
dzwi

,80" i ,90"

4.2 - Odpornośćna obciążenie wiatrem- ciśnienie próbne
4.2 - Odpomość na obciążenie wiatrem_ ugięcia ramy
4.5

- Wodoszcżelnośó - Osłonięte(B)
dzwi otwierane na zewnątz
dzwi otwierane do wewnątz

4.6 - Substancje niebezpieczne
4.7 - Odpornośćna udezenie -dzwi oszklone
4.8 - Nośność
urządzeń zabezpieczających
4.9 - Wysokość
4.11 - lzolacyjnośćakustyczna
4.12 - Przenikalność cieplna
4.14 - Przepuszczalnośćpowietza
dzwi otwierane na zeŃnątrz
dzwi otwierane do wewnatz

*)do,,140"

Jednostki notyfikowane biorące udziałtry ocenie

i

,,100" iwiększe''

Klasa,1

Klasa C

npd
npd

Klasa 48

Klasa 48

npd
npd

npd
npd

Klasa 0

wańość progowa
2000 mm
npd

< 1,88

Wm2xK

Klasa 4
Klasa 2

Klasa 0

wańość progowa
2000 mm

nPd

< 1,88

,}

WrrfxK

Klasa 4
Klasa 2

jl

zgodności:

Wstępne badania typu wykonanó w notyfikowanym laboratorium Okuć i ślusarkiBudowlanej
lnstytutu techniki Budowlanej Oddział Wielkopolski, 61-8'|9 Poznań, ul. Taczaka 12, nr notyfikacji
1488, Nr rapońów z badań: LOW041 ,112007, LOW041 .1.1l20O7 , LOW041
Deklaruję z pełną odpowiedzialnością że przedmiotowe wyroby są
wymienionej normy EN 14351-1,2006+A1 :2010 oraz postanowieniami
do tej normy.
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