
EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU SERTIFIKĀTS  
                                                                                                                              

2268 – CPR – 203

Izdevējinstitūcijas Nr. 2268

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 9.marta Regulu 305/2011/EU 
(būvizstrādājumu regulu jeb CPR) šis sertifikāts attiecas uz:

ugunsdrošas un dūmu necaurlaidīgas durvis
(produkts)

vienviru un dubultviru ārējās tērauda durvis DP1
(skatīt pielikumu 1)
(produkta tips un parametri)

Ražotājs: privāts apvienots uzņēmums “SETGOU”
Sverdlova iela 26 k.50A, Minska, Baltkrievijas Republika, kompānijas kods: 
1000721637
(ražotāja nosaukums un adrese, kompānijas kods)

ražotne
Stebeneva iela 20, Minska, Baltkrievijas Republika
(ražotnes adrese)

Šis sertifikāts apliecina, ka visi noteikumi attiecībā uz veiktspējas novērtēšanu un 
pārbaudi un veikstspējas īpašībām, 
kas aprakstītas pielikumā 1 ZA standarts 
EN 16034:2014 *, 
ir ievēroti un ka produkti un rūpnīcas ražošanas kontrole atbilst augšminētajām 
prasībām.

Šis sertifikāts pirmo reizi izdots  2018.gada 20.jūlijā un ir derīgs, kamēr testēšanas
metodes un/vai rūpnīcas ražošanas kontroles prasības, kuras ir  iekļautas saskaņotā
standartā un tiek izmantotas, lai novērtētu deklarētās īpašības, nemainās, un produkts,
kā arī rūpnīcas ražošanas kontrole netiek būtiski modificēti.

Romas Skripka
Setifikācijas daļas vadītājs



* - šis standarts ir pieņemts kā Lietuvas nacionālais standarts.
EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU SERTIFIKĀTS 
2268-CPR-203
Pielikums 1

Produkts: vienviru un divviru ārējās tērauda durvis DP2

Būtiskākās īpašības Pārbaudes/
klasifikācijas metodes

Deklarētā vērtība  1) Piezīmes

Ugunsizturība LST EN 1634-1
LST EN I3501-2

E 60, EI 1 30, EI 2 60, EW 60 Klase

Dūmu kontrole LST EN 1634-3
LST EN I3501-2

S a
S 200

Klase

Pašaizvēršanās izturība LST EN 1191
LST EN 14600

200000
C5 Cikli

 Klase

Siltuma caurlaidība LST EN 12567-1 1,8 W/m2 K

Mehāniskā izturība LST EN 948, LST EN 
949, LST EN 947, LST
EN 950, LST EN 1192

2 Klase

1) deklarētā vērtība ir derīga, kad:
• vienviru durvju vērtnes biezums ir: 62 mm
• vienviru durvju vērtnes platums ir:  2)

                                 - 491 / 1129 mm; 
• vienviru durvju vērtnes augstums ir: 2)

                                              - 1601 / 2455 mm;
• divviru durvju aktīvās (veramās) durvju vērtnes platums ir: 2)

                                  - 449 /  1032 mm;
• divviru durvju neaktīvās (stacionārās) durvju vērtnes platums ir: 2)

                                  - 449 /  1032 mm;
• divviru durvju aktīvās (veramās) durvju vērtnes augstums ir: 2)

                                  - 1680 / 2576 mm;
• divviru durvju neaktīvās (stacionārās) durvju vērtnes augstums ir:

                                  -  1680 / 2576 mm;

2) skatīt klasifikācijas ziņojumu Nr. 04-368-18-01 (2017-06-28).

Romas Skripka
Sertifikācijas daļas vadītājs
2018-07-20


