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1. ROZŠÍRENIE TESTU ČÍSLO 4017969 
 
TEST ČÍSLO 4017969 
Test požiarnej odolnosti vykonal Applus+CTC dňa 21. mája  2004 na dvoch kovových 
dverných stĺpikoch (zárubní) model číslo „IDRA 1B REI 120“ vyrobených firmou DIERRE 
S.p.A,  Rozmery dverí boli: 1135 mm šírka x 2115 mm výška x 65 mm hrúbka. 
Dosiahnutá klasifikácia bola E-120 a I290 (otváranie smerom k interiérovej časti pece) a 
E-120 a I290 (otváranie smerom k exteriérovej časti pece). 
 
Počas testu dverí bol vykonaný paralelný test  za účelom overenia mechanizmu 
(otvorenie/zatvorenie) elektromechanického inverzného dverového zámku s otváracím 
smerom DIN ľavý a s oceľovou pružinkou bez podložky a s horizontálnou cievkou 
a spojovacou pohyblivou výstužou s krátkou kotvou. Mechanizmus inverzného 
elektromechanického zámku bol vyrobený firmou OPENERS AND CLOSERS, S.L. 
 
TEST ČÍSLO 4036612 
Rozšírenie klasifikácie týkajúca sa testu číslo 4017969 za účelom overiť mechanizmus  
inverzného elektromechanického dverového zámku z hľadiska požiarnej odolnosti,  s 
otváracím smerom DIN ľavý ako aj DIN pravý a s kratšou oceľovou pružinkou než bola 
testovaná. Dva Fe podložky a s vertikálnou cievkou a zvarenou spojovacou pohyblivou 
výstužou a krátkou kotvou, vyrobeným firmou OPENERS AND CLOSERS, S.L. 
a s rovnakými vlastnosťami ako boli testované pri teste číslo 4017696. 
 
 
2. TECHNICKÉ ZDÔVODNENIE 
Technickú dokumentáciu a výkresy, ktoré sú priložené predložila firma OPENERS AND 
CLOSERS, S.L. 
 
 
 
3. ZÁVER 
Na základe testu číslo 4017969 a vykonaného Applus+CTC a technickej dokumentácii 
predloženej firmou OPENERS AND CLOSERS, S.L., prehlasujeme, že inverzný 
elektromechanický dverový zámok s otváracím smerom DIN ľavý ako aj DIN pravý 
s kratšou oceľovou pružinkou než bola testovaná. Dve Fe podložky a s vertikálnou 
cievkou a zvarenou spojovacou pohyblivou výstužou a krátkou kotvou,vyrobený firmou  
OPENERS AND CLOSERS, S.L. a s rovnakými vlastnosťami ako boli testované pri teste 
číslo 4017696, môže byť inštalovaný do akéhokoľvek typu kovových dverových stĺpikov 
(zárubní) s klasifikáciou E-120 a I290 v súlade s normou UNE-EN 1634-1. 
 
 
  
 
 
 




