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Opracowana przez:
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Raport klasyfikacyjny nr: 2839.1t11lZ00NP

Wydanie numer:

1

Data wydania:

Egzemplarz
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Niniejszy raport klasyfikacyjny składa się
lub powielany wyłącznie w całości.
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Wprowadzenie
Niniejszy rapoń klasyfikacyjny określaklasyfikację nadaną elastycznym przewodom
wentylacyjnym SONODUCT AD-3 zgodnie z procedurami podanymi w PN-EN 135011+A1:2010.

2.

Szczegółowe informacje o klasyfikowanym wyrobie

2.1

Postanowienia ogólne

Wyrób, jest określony, jako elastyczne przewody wentylacyjne stosowane wewnątrz
budynków.
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2,2 Opis wyrobu
WyrÓb opisano ponizej.
Opis wyrobu:
Elastyczny przewód wentylacyjny SoNoDUcT AD_3
Budowa kanału SoNoDUcT AD-3 (od środkaprzewodu):

- Przewod wewnętrzny z trzech warstw peńorowanego aluminium i warstwy

poliestru

grubości 0,074 mm Z zatopioną spiralą z drutu spręzystego.
- lzolaĄa z wełny szklanej o grubości25 mm i o gęstości 'l6 kg/m3.
- Płaszcz zewnętrzny z warstwy aluminium i dwóch warstw poliestru o grubości0,045 mm'

ZÓ
R

3. Raporty z badań i wyniki badań stanowiące podstawę klasyfikacji
3.1 Raporty z badań
Nazwa laboratorium

Laboratorium
Badań ogniowych lTB

Nazwa Zleceniodawcv
ALNOR Systemy
Wentylacji Sp. z o,o.

Raport z badania nr

Metoda badania

LP08-0982/1 l iZ00NPU

PN-EN rSO 11925-2

LP03-0982/1 1/Z00NPU

PN-EN 13823

LP04-0982/1 1/Z00NPU

PN-EN 13823

3.2Wyniki badań

Wvniki

W

Metoda badania

lso 1 1 925-2 oddziaływanie
płomienia powierzchniowe i

PN-EN

krawędziowe
Ekspozycja 30 s
(Elastyczny przewód wentylacyjny
'
SoNoDUcT AD-3 o średnicy
nominalnej200 mm)

PN.EN 13823

(Elastyczny przewód wentylacyj ny
SoNoDUcT AD-3 o Średnicy
nominalnej200 mm)

Liczba

Parametr

Rozprzestrzen ian ie płom ien

F. <150 mm

badań

i

Parametr

Zgodnośc z

ciągły _
wartoŚć
Średnia (m)

parametrem

(-)

T

(-)

N

6

Płonące krople/cząstki
FIGRA

o 2MJ

242,2

(-)

FlGRA

o ąuL

239,0

(-)

(-)

T

5,4

(-)

132,2

(-)

10'l

(-)

LFS

< krawędz

THR6oo" [MJ]

SMoGRA lmtlst]
TSPuoo" [m2]

Płonące krople/cząstki

3

(-)

,1

N
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FIGRA

o,2MJ

30,2

(-)

FlGFlA

ołH,r.l

27,4

(-)

(-)

T

2,6

(-)

16,8

(-)

TSP6oo. [m2j

86,5

(-)

Płonące krople/cząstki

(-)

N

LFS

PN-EN 13823
(Elastyczny przewód wentylacyj ny
SoNoDUOT AD-3 o Średnicy
nominalnej500 mm)

1

< krawędŹ

THR6oo. [MJ]

SMoGRA

3

[m2ls2]

(-): nie dotyczy

T: TAK
N: NIE

Klasyfikacja ijej zakres zastosowania
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4

4.1 Powołanie klasyfikacji

Klasyfikacja została określonazgodnie z PN-EN 13501-1+A1 :2010.

4.2 Klasyfikacja

Wyrób, elastyczne przewody wentylacyjne SoNoDUCT AD-s W zakresie reakcji na ogień
uzyskał klasyfikację:

Br

Ze względu na Wydzielanie dymu, Wyrób uzyskał dodatkową klasyfikację:

s2

Ze względu na

Występowanie płonących kropli/cząstek, Wyrob uzyskał dodatkową

klasyfikację:

d0

W

Format klasyfikacji w zakresie reakcji na ogień dla wyrobow liniowych do termicznej
izolacji przewodów, jest następujący:
Płonące krople

Wydzielanie dymu

Właściwościogniowe

s

B1

2

,

d

0

tj.: Br--s2,d0

Niniejsza klasyfikacja obowiązuje do zastosowań końcowych zgodnie z Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz jak dla wyrobu
,,nierozprzestrzeniającego ognia przy działaniu ognia od wewnątrz budynku Wg
Rozporządzenia Ministra lnfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U' Nr 75 z 15
czerw Ca 2002, poz. 690 z

p

óŹniejszy mi zmian

a m i)

.
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4.3 Zakres zastosowania
Niniejsza klasyfikacja obowiązuje dla następujących parametrow określającychwyrob:

-

Elastyczny przewód wentylacyjny opisany w punkcie 2.2 niniejszej klasyfikacji.
Elastyczny przewód wentylacyjny opisany w punkcie 2.2 niniejszej klasyfikacji
mocowany do podkładow i elementów o klasach reakcji na ogień A1 lub A2'

5

Ograniczenia

Nadana klasyfikacja pozostaj e waŻna dopoki

:

ZÓ
R

nie zostanie zmieniona metoda badania,

nie zostanie zmieniona norma wyrobu lub aprobata techniczna wyrobu,

zmiany konstrukcyjne

i

materiałowe

nie

wykraczają poza granice obszaru

zastosowania określonegoW p. 4.3.

Niniejszy rapoń klasyfikacyjny został wydany w 3 egzempla rzach' Poświadczone kopie
mogą byÓ wydane przez Zakład Badań ogniowych lTB wyłącznie na wniosek Właściciela
raportu.

Ten dokument klasyfikacyjny nie stanowi aprobaty ani certyfikatu wyrobu.
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