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Certyfikat stałości właściwości użytkowych 

1139-CPR-0725/16 
(1. nowelizacja) 

 
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 (Dyrektywa 

Wyrobów Budowlanych - CPR), z późniejszymi zmianami, niniejszy certyfikat obejmuje wyroby budowlane 
 

Bramy z odpornością ogniową i/lub dymoszczelnością 
 

stalowe bramy przesuwne, wykonane zgodnie z EN 13241, 
o oznaczeniu handlowym „SN”, „ST”, „HN”, „HT” 

Klasyfikacja zgodnie z wykonaniem:  
CS200, EI230-C, EI230-CS200, EI290-C, EI290-CS200, E120-C, E120-CS200 

(według danych podanych w załączniku niniejszego certyfikatu) 
 

wprowadzane do obrotu pod nazwą i znakiem handlowym 
 

Peneder Bau-Elemente GmbH, Sparte Feuerschutz 
4904 Atzbach, Ritzling 9 

 
wyprodukowane w zakładzie 

 

Peneder Bau-Elemente GmbH, Zweigniederlassung Fraham,  
4075 Fraham, Aumühle 28 

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie wymagania odnośnie oceny i kontroli stałości właściwości użytkowych 
zawartych w załączniku ZA Normy  

EN 16034: 2014  

zgodnie z systemem oceny 1 w odniesieniu do właściwości wymienionych w tym certyfikacie są stosowane  oraz, że został 
poddany ocenie Zakładowy System Kontroli Produkcji w celu zapewnienia  

 
stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego. 

 
 
Ten certyfikat został wystawiony po raz pierwszy  28. grudnia 2016.  Niniejsza wersja 1. nowelizacji certyfikatu 1139-CPR-
0742/16 zastępuje pierwsze wydanie z dnia 28. grudnia 2016 i pozostaje ważna tak długo, jak długo nie zmienią się metody 
badań i/lub wymagania dotyczące zakładowej Kontroli produkcji, zawarte w zharmonizowanej normie, zastosowane do 
oceny właściwości użytkowych zadeklarowanych zasadniczych charakterystyk oraz sam wyrób budowlany i warunki jego 
wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony lub cofnięty przez jednostkę 
certyfikującą wyrób. Niniejszy certyfikat razem z załącznikiem liczy pięć stron. 
 
 
Upoważniony kierownik 
jednostki certyfikującej 

 Kierownik jednostki badawczej, 
nadzoru i certyfikacji 

 
 
 
 

  

Dipl.-Ing. Martin Fehringer 
Naczelna Rada Budownictwa 
Miasta 

 Dipl.-Ing. Georg Pommer 
Rada Senatu 

 

(pieczęć instytutu certyfikującego) 

Wiedeń, 1. sierpnia 2017 
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WIEN – ZERT 
(pieczęć instytutu certyfikującego) 

ZAŁĄCZNIK  
do certyfikatu stałości właściwości użytkowych 

1139-CPR-0725/16 (1. nowelizacja) 

 
Niniejszy certyfikat obejmuje poniższe wyroby Producenta 
Peneder Bau-Elemente GmbH, Sparte Feuerschutz, A-4904 Atzbach, Ritzling 9 

 
Zakład produkcyjny: Peneder Bau-Elemente GmbH, Zweigniederlassung Fraham,  
   A-4075 Fraham, Aumühle 28 

 

Bramy, zgodne z EN 13241:2003+A2:2016 
z wymaganiami odporności ogniowej i/lub dymoszczelności 

według EN 16034:2014 

 

Zastosowanie: na oddzieleniach stref ogniowych i/lub dymowych oraz na drogach ewakuacyjnych 
 

Wyrób budowlany: stalowe bramy przesuwne o oznaczeniu handlowym „SN“ 

Zasadnicze charakterystyki według EN 16034:2014 Właściwość wyrobu budowlanego 

typy „SN00Z-1“ (jednoskrzydłowe) oraz „SN00Z-2“ (dwuskrzydłowe) 

Odporność ogniowa: NPD 

Dymoszczelność:  

(tylko dla zastosowań, gdzie wymagane jest rozgraniczenie stref 

dymowych): 

Sa 

S200 

Samozamykalność  

(tylko przy samozamykalnych drzwiach z odpornością ogniową i/lub 

dymoszczelnością i/lub oknach) 

C 

typy „SN30E-1“ i „SN30Z-1“  (jednoskrzydłowe) oraz „SN30E-2“ i „SN30Z-2“ (dwuskrzydłowe) 

Odporność ogniowa: 

(w oddzieleniach stref ogniowych i/lub dymowych) 

 

E 30 

EI2 30 

EW 30 
 

Dymoszczelność  

(tylko przy zastosowaniach, gdzie wymagane jest rozgraniczenie stref 

dymowych): 

z dymoszczelnością: 
bez 

dymoszczelności: 

Sa  

S200 

NPD 

Samozamykalność  

(tylko przy samozamykalnych drzwiach z odpornością ogniową i/lub 

dymoszczelnością i/lub oknach) 

C 

 
Kontynuacja tabeli na następnej stronie 
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kontynuacja tabeli 
 

typ „SN90E-1“ i „SN90Z-1“ (jednoskrzydłowe) oraz „SN90E-2“ i „SN90Z-2“ (dwuskrzydłowe) 

Odporność ogniowa: 

(w oddzieleniach stref ogniowych i/lub dymowych) 

 

E 90 120 

EI2 90 - 

EW 90 - 
 

Dymoszczelność  

(tylko przy zastosowaniach, gdzie wymagane jest rozgraniczenie stref 

dymowych) 

z dymoszczelnością: 
bez 

dymoszczelności: 

Sa  

S 200 

NPD 

Samozamykalność  

(tylko przy samozamykalnych drzwiach z odpornością ogniową i/lub 

dymoszczelnością i/lub oknach) 

C 

 
 

Wyrób budowlany: stalowe bramy przesuwne teleskopowe o oznaczeniu handlowym „ST” 

Zasadnicze charakterystyki według EN 16034:2014 Właściwość wyrobu budowlanego 

typ „ST30-2+0/0+2“, „ST30-3+0/0+3“, „ST30-4+0/0+4“ i „ST30-2+2“ 

Odporność ogniowa: 

(w oddzieleniach stref ogniowych i/lub dymowych) 

 

E 30 

EI2 30 

EW 30 
 

Dymoszczelność  

 
NPD 

Samozamykalność  

(tylko przy samozamykalnych drzwiach z odpornością 

ogniową i/lub dymoszczelnością i/lub oknach) 

C 

typ „ST90-2+0/0+2“ i „ST90-2+2“ 

Odporność ogniowa: 

(w oddzieleniach stref ogniowych i/lub dymowych) 

 

E 90 120 

EI2 90 - 

EW 90 - 
 

Dymoszczelność  

 
NPD 

Samozamykalność  

(tylko przy samozamykalnych drzwiach z odpornością 

ogniową i/lub dymoszczelnością i/lub oknach) 

C 
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Wyrób budowlany: stalowe bramy opuszczane o oznaczeniu handlowym „HN” 

Zasadnicze charakterystyki według EN 16034:2014 Właściwość wyrobu budowlanego 

wykonanie “HN30” 

Odporność ogniowa: 

(w oddzieleniach stref ogniowych i/lub dymowych) 

 

E 30 

EI2 30 

EW 30 
 

Dymoszczelność  

(tylko przy zastosowaniach, gdzie wymagane jest rozgraniczenie stref 

dymowych) 

z dymoszczelnością: 
bez 

dymoszczelności: 

Sa  

S 200 
NPD 

Samozamykalność  

(tylko przy samozamykalnych drzwiach z odpornością ogniową i/lub 

dymoszczelnością i/lub oknach) 

C 

wykonanie „HN90“ 

Odporność ogniowa: 

(w oddzieleniach stref ogniowych i/lub dymowych) 

 

E 90 120 

EI2 90 - 

EW 90 - 
 

Dymoszczelność  

(tylko przy zastosowaniach, gdzie wymagane jest rozgraniczenie stref 

dymowych) 

z dymoszczelnością: 
bez 

dymoszczelności: 

Sa  

S 200 
NPD 

Samozamykalność  

(tylko przy samozamykalnych drzwiach z odpornością ogniową i/lub 

dymoszczelnością i/lub oknach) 

C 
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Wyrób budowlany: stalowe bramy opuszczane o oznaczeniu handlowym „HT” 

Zasadnicze charakterystyki według EN 16034:2014 Właściwość wyrobu budowlanego 

wykonanie “HT30” 

Odporność ogniowa: 

(w oddzieleniach stref ogniowych i/lub dymowych) 

 

E 30 

EI2 30 

EW 30 
 

Dymoszczelność  NPD 

Samozamykalność  

(tylko przy samozamykalnych drzwiach z odpornością ogniową i/lub 

dymoszczelnością i/lub oknach) 

C 

wykonanie „HT90“ 

Odporność ogniowa: 

(w oddzieleniach stref ogniowych i/lub dymowych) 

 

E 90 120 

EI2 90 - 

EW 90 - 
 

Dymoszczelność  

 
NPD 

Samozamykalność  

(tylko przy samozamykalnych drzwiach z odpornością ogniową i/lub 

dymoszczelnością i/lub oknach) 

C 

 
 
Dalsze charakterystyki produktu, w szczególności wszystkie właściwości deklarowane ze względu na zapisy 
innej normy zharmonizowanej (np. EN 13241: 2003 + A2: 2016) podlegające innemu systemowi oceny 
zgodności (np. system 3 oceny i kontroli trwałości właściwości użytkowych), należy zaczerpnąć z deklaracji 
trwałości właściwości użytkowych Producenta. 


