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1 Läbiviidud koormamised

Kinnitusmehhanismi PVCu akna kinnitamiseks seina külge firma SFS intec GmbH reguleeritava

kinnitusmehhanismi JB-D abil katsetati ehitusdetaili katses.

Kehtivate standardite kohaselt viidi läbi järgmised koormuskatsed:

- käitumine kuni 800 N ajutise lisakoormuse tingimustes avatud aknatiivale standardi DIN EN 14608
kohaselt,

- staatiline surve- ja tõmbekoormus ±2000 Pa tingimustes standardi DIN EN 12211 kohaselt,

- vahelduv surve- ja tõmbekoormus ±1000 Pa tingimustes standardi DIN EN 12211 kohaselt,

200 tsüklit,

- 10 äärmuslikku temperatuuritsüklit, milles talvised välistingimused vaheldusid suviste

välistingimustega,

- simuleeritud kasutamine aknapoole 10 000 liigutamisega standardi DIN EN 1191 kohaselt,

- ohutuskatse ±3000 Pa tingimustes standardi DIN EN 12211 kohaselt,

- planeerimatu kasutamise simuleerimine pendellöögikatse abil standardi DIN EN 13049 kohaselt,

kukkumiskõrgused 700 mm ja 950 mm.

2 Pärast ehitusdetaili katsetamist tehtud järeldused

Kokkuvõttes võib ehitusdetaili katsetamisest järeldada, et

SFS intec GmbH reguleeritav kinnitusmehhanism JB-D

on mõeldud valgete ja värviliste PVCu akende, mille klaasing on kuni 30 kg/m
2
, kinnitamiseks

konsoolidega võrreldavate paigaldusolukordade ja vuugi laiuse korral, on sobiv kasutamiseks

silikaattellistest müüritise korral, tüüp DIN V 106 4DF-12-1.8, et vastu pidada plaanikohastele

eeldatavatele koormustele juhul, kui need ei ületa raamile katsetuste ajal avaldatud koormusi.

Akende montaaži korral tuleb arvestada kinnitusvahendite paiknemise ja vahekauguste ning

koormuste ülekandumise kohta käivaid eeskirju, mis on avaldatud näiteks RAL-kvaliteediühingu

„Uksed ja aknad” dokumendis montaaži käsiraamatus. Kinnitussüsteemi normikohase paigaldamise

juures tuleb silmas pidada firma SFS intec GmbH koostatud paigaldusnõudeid. Lisaks tuleb akna

konsoolidega paigaldamise korral müüritisse ja sellest tulenevate ekstsentriliste survepingete korral

arvesse võtta arvutusreegleid müüritise jaoks (välja arvatud paigaldusvuugiga ristiolevad

tõmbepinged).

3 Tingimused ja juhised ift katsedokumentatsiooni kasutamise kohta

Kehtivad lisatud juhisdokumendis „Tingimused ja juhised ift katsedokumentatsiooni kasutamise kohta”

toodud nõuded.
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