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Základní charakteristiky Vlastnosti Harmonizovaná technická 
specifikace

Pevnost v tlaku
(maximální výška)

25 m EN 14471:2013+A1:2015

Odolnost proti zatížení větrem
(neupevněná (volně stojící) výška nad poslední 
podporou)

1,3 m

Odolnost proti zatížení větrem
(maximální vzdálenost mezi podporami)

3 m

Požární odolnost
(teplotní třída, požární odolnost při vyhoření sazí, 
vzdálenost od hořlavých materiálů, třída reakce na 
oheň komínového pláště, způsob zkoušení)

T120 O20 E U0

Plynotěsnost
(tlaková třída) P1

Tepelné chování (teplotní třída) T120

Rozměry DN80, DN110, DN125,
DN160

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

19005.1DoP Nr. rev.

Komínový systém PLYN - plynná paliva

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: 9005.1

2.  Zamýšlené použití:

Odvádění spalin ze spotřebiče do vnějšího prostředí a přívodu vzduchu pro spalování

3.  Výrobce:

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s., U Cihelny 295, CZ 373 65 Dolní Bukovsko, IČ:46680004
Výrobna: Dolní Bukovsko

5.  Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku:   Systém 2+

6a.  Harmonizovaná norma: EN 14471:2013+A1:2015

       Oznámený subjekt: TZÚS Praha, s.p., Oznámený subjekt 1020

7.  Deklarované vlastnosti:



V Dolním Bukovsku

Ing. Jan Smola

Prokurista

10.03.2018

Základní charakteristiky Vlastnosti Harmonizovaná technická 
specifikace

Tepelný odpor v m²K/W R15
EN 14471:2013+A1:2015

Tlaková ztráta komínových úseků
(r = růměrná hodnota drsnosti vnitřní stěny) (DN80 - DN160) = 0,0015 m

Tlaková ztráta komínových tvarovek
(ξ = součinitel tlakové ztráty) Podle EN 13384-1

Tlaková ztráta nástavců
(ξF = součinitel tlakové ztráty spalinového průduchu)
(ξA = součinitel tlakové ztráty vzduchového průduchu)

ξF = 1,2  ξA = 0,4

Ohybová pevnost v tahu (skutečná délka bočního 
posunutí) 1000 mm

Ohybová pevnost v tahu (maximální sklon) 87°

Stálost výrobku proti chemickým látkám
(třída odolnosti proti působení kondenzátu)

W

Stálost výrobku proti chemickým látkám
(třída odolnosti proti korozi) 1

Stálost výrobku proti UV záření (třída podle umístění) LI

Stálost výrobku proti tepelnému zatížení T120

Reakce na oheň E

Mrazuvzdornost Ano

Nebezpečné látky Žádné

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech 
se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše. / Uvedené 
parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s 
nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu. 

Podepsáno za výrobce a jeho jménem / Podpísal za a v mene výrobcu:


