
o Centrum stavebního inženýrství a,s.
Centre of Building Construction Engineering Plc.

Autorizovaná osoba, Oznámený subjekt, Certifikační orgán
Akreditované zkušebn í laboratoře

Authorised Body Notified Body, Ceňification Body
Accredited Test Laboratories
Pražská '16,'l02 00 Praha 10

CERTIFIKAČNÍ ORGÁN č. 3048

vydává

V 3048

CERTIFIKAT
č.Co/C_01158_2019lP

1ýallýrobek : Zdvěsný sdlavý teplovodní panel
íyp BGP 3300x850 - Gloria Sun

Tenío dokumení naltrazuje cerliJikóí č. CO/C-I l5-20I6A/P ze dne 29. I l. 20I6

Přilllašovatel/l1h,obce : GLOR|A PLUS s.r.o. Matjuchinova 700, l56 00 Praha 5 - Zbraslav

IČ/DIČ : 05156556, cZ 05156556

l,'1',t,obna : GLORIA PLUS s.r.o. Matjuchinova 700, 156 00 Praha 5 - Zbraslav

Popis výrobku: Závěsný sá|avý teplovodní panel BGP 3300x850 s obchodním názveln ,,Gloria Sun" tvoří profil
z pozinkovaného ocelového pleclru o tl, 0,6 trrm. Profil má šířku l00 rnm a výšku 29 lnn-r. Profil slouži jednak
k vedení trubky pro dopravu teplonosné látky ajednak k přenosu teplaz trubky do nosné sálající desky ze
sádrokartonu tl. l0 rnm. Trubka o <l l6l2je třívrstvá (plast, hliník, plas1). Posuzovaný sálavý panelje složen ze
sedmi profilů o délce 3 m se vzájemnou roztečí l25 mm. Sádrokartonová deska nrá rozměr 3,3 x 0,85 m. Vrchní část
vzorku je pokrýa vyztuženou Al folií a tepelně izolační nratrací o tl. 40 - 45 mm z minerální vaty ze skelných
vláken. Postup stanovení tepelného výkonu vycházel z ČSN EN l4037-3 pro střední teploty vody t. - 50'C
a 30 oC (+l- 2,5 "C). Yztažná teplota vzduchu í,:20+l- 0,5 'C.
Tírnto certifikátem se potvrzuje shoda ověl'ované vlastnosti, topného výkonu uvedeného výrobku s požadavky
čsN px 442-1.

Výrobek Topný výkon LIěrn.ý topný vi,kon (c) ]lIěrn_ý trlpní, vÝkon (b)

BGP Gloria Sun On", / Onl [|I1 t2*t / tpn,l f l|nr: f tp^t tpn,l f ll'nť f
3300 x 850 mm (-elktn)\súla\. l':luže no ttu 1lt,tý i 1.1, l':l tl :e n o ttu sá droktt rl ott

í,, l í,:50/20'C 327,] 1 ]93.9 l28"3 i 76.() l l6.6 / 69.I

t^ l t,: 40120 "C 209.8i]l8.0 82"3 1 16.3 ,l4,8 l 4z,l

ín i í, = 30,/20 'C l01.9 152.7 10.0 i 20.7 36.3 l ]8.8

Certifikát je v1 dán v souladu s ČSN PN |SO/IEC 17067 )(') 1-1 (certifikační schénla la), v rozsahu akreditace
udělené osvědčenínr č,261 l2ol 8 vy,danýrn ČIa dne ]2.05. ]0l8. na základě..Protokolu o certiílkaci č. CO/CP-
0Il5B-20l9.'P. který vl,dal Cerrtrurn stavebního inženirství a.s. Praha dne 28.6.20l9.
Tento certifikát osvědčuje pouze výše uvedené vlastnosti r,r,r,obku a neztlalllerrá ani nenahrazuie certifikaci podle
Zákona č.22l1997 Sb. o technickÝch

Dattlm vydání :28. 6. 2019 Platnost cefiifikátu _ie 3 rok),, tj. do 28. 6.2022.
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