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01.07.2016 – datum zahájení zavádění normy 

 

01.07.2016 – 30.06.2017 – přechodné období 

 

01.07.2017 – povinnost uplatnění požadavků normy 

CPR 
Construction Products Regulation 

PN EN 50575 

kabely a vodiče určené pro pevné instalace v budovách 
(veřejné, komerční, průmyslové) 

Platí pro 

Datum omezení 

EN:50575  
zkoušky prováděné podle požadavků normy 
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požadavky na kabely a zkušební metody 

Požární zkušební laboratoř v Tele-Fonika, Krakow   

Základní pohled na zkušební komoru podle EN 50339 

Pro splnění požadavků nové EU 

normy, rozhodlo vedení 

společnosti   TELE-FONIKA Kable 

zřídit profesionální požární 

zkušební laboratoř, která umožní 

úplné posouzení a zařazení našich 

výrobků podle nařízení EU. 

Laboratoř vybavená jedinečným 

měřícím zařízením a s vývojovým 

zaměřením byla dokončena v 

listopadu 2011. 
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důsledky zavedení CPR 

povinnost výrobců kabelů vydávat prohlášení o vlastnostech 

výrobků -  Prohlášení o vlastnostech (DoP) 

Označování stavebních výrobků s označením CE  

změna štítků 

snížení používání PVC materiálů pro vyšší třídy jako například: 

Dca; Cca; B1 a B2. 

zavedení nových tříd reakce na oheň 
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F D C E B2 A 

nové požární třídy pro kabely 

F 

D C E B2 

A 

CPR přináší sedm nových tříd uvedených od A do F, kde A je výrobek, který je nehořlavý a F je výrobek, který 

nesplňuje ani vlastnosti vyšší třídy E. 

Převážné použití pro kabely bude podle nových tříd: B2, C, D, E. Pro vyšší třídy B2, C a D je nutné odzkoušet a 

ověřit v laboratoři. Pro třídu E je dostačující provedení zkoušek v certifikované zkušebně. Třída F vyžaduje  

ověření na externí zkušebně. 

B1 

B1 

provedení 
nízký vysoký 
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F 

D 

C 

E 

B2 

A 

new reaction to fire classes 

kabely s izolací               

z minerálních látek  

především bezhalogenové kabely a 

kabely se sníženou dýmivostí 

především bezhalogenové kabely,   

a kabely s PVC vyšší třídy 

především PVC kabely 

nesplňující požadavky třídy E 

TFK nenabízí 

B1 
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Následující příklad ukazuje jak bude výrobek označen podle požadavků CPR. 

kyselost: a1, a2, a3 

dýmivost: s1, s2, s3 

B2
ca

-s2, d1, a3 

Vlastnosti 

tvorba hořících částic: d0, d1, d2 

Výsledek zkoušení bude definovat třídu hořlavosti výrobku a další faktory : 

a) dýmivost 

b) kyselost 

c) tvorba hořících částic  

 

Konečným výsledkem je třída hořlavosti výrobku a určení výše uvedených faktorů. 
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CPR požadavky pro nové třídy 
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DoP 

bylo: 
Prohlášení 

o shodě DoC 

bude: 
Prohlášení o 

vlastnostech  

 

DoP 

Prohlášení pro výrobky spadající pod CPR se 
změní 
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DoP 

Číslo prohlášení o vlastnostech DoP 

Typ výrobku 

Rozsah výrobku 

System AVCP 
Norma 

Jméno a identifikační číslo 

Třída reakce na oheň 

Nové informace, které se objeví na 

prohlášení o vlastnostech 
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Štítky, označení CE a značení kabelů  

CPR vyžaduje informace uváděné na štítku: identifikační číslo, rok certifikace, DoP číslo, norma 

nebo specifikace, třída reakce na oheň, zda výrobek obsahuje nebezpečné látky a popis použití.   

Kabely budou značeny na vnějším plášti třídou reakce na oheň. 

Povinné označování 

výrobků, na které se 

vztahuje CPR s 
označením CE 


