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Funkce

Diagramy rozsahu použití zobrazují max. rozměry 
křídel se specifickou hmotností výplně, u nichž může 
být použito kování. Diagramy rozsahu použití přitom 
pokrývají výhradně vlastnost trvalé funkce a mimo 
jiné příp. vypovídají o nosnosti kování s dodatečným 
zatížením dle EN 14608 (obr. A.1). 

Základy

Základem k vytvoření diagramů rozsahu použití je 
příručka ift „Vytvoření diagramů rozsahu použití pro 
otevíravé a otevíravě-sklopné kování“. Nabízí další 
informace pro použití diagramů rozsahu použití a lze jej 
stáhnout z internetové stránky.  
www.anwendungsdiagramme.de 

Zkratky a piktogramy

V tomto dokumentu a také ve všech diagramech 
rozsahu použití jsou používány následující zkratky a 
piktogramy.

Zkratky

CG odpočet skla od kovací drážky [mm]

FB šířka křídla [mm]

FFB šířka křídla v drážce [mm]

FFH výška křídla v drážce [mm]

FFH AB výška křídla v drážce k začátku kruhového 
oblouku [mm]

FFH BS výška křídla v drážce na straně pantů [mm]

FH výška křídla [mm]

FH AB výška křídla k začátku kruhového oblouku 
[mm]

FH BS výška křídla v drážce na straně pantů [mm]

GG specifická hmotnost výplně [kg/m2]

PG hmotnost profilů [kg/m]

QB/H max. poměr šířky a výšky (= FFB/FFH)

Piktogramy 

otevíravě-sklopný okenní element

otevíravý okenní element

výklopný okenní element

obloukový okenní element

segmentový okenní element

šikmý okenní element

trojúhelníkový okenní element

maximální dovolená hmotnost křídlat

materiál rámu plast

materiál rámu dřevo

materiál rámu hliník  

materiál rámu hliník 16 mm BAN

http://www.anwendungsdiagramme.de
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Předpoklady pro použití

Při používání diagramů rozsahu použití a kování je 
nutné respektovat a dodržovat následující:

• Rozsahy použití kování vyplývají z údajů 
o velikosti návodu narážky resp. katalogu 
stavebních dílů a jejich příslušných návodů na 
montáž resp. katalogu jednotlivých dílůrozsahu 
použití. Při odchylných hodnotách vždy platí 
údaje návodu na mon-táž, pomocně pak údaje z 
katalogu jednotlivých dílů

• Při kombinaci stavebních dílů s rozdílnou 
nosností vždy platí diagram rozsahu použití pro 
stavební díl s nejnižší nosností.

• Údaje/upozornění k výrobkům a záruce 
(směrnice VHBH stejně tak jako i zde uvedené 
související dokumenty – stažení směrnice na 
www.beschlagindustrie.de/ggsb/richtlinien.asp

• Údaje výrobců profilů popř. majitelů systémů 
(např. pro okenní systémy ze dřeva, plastu, 
hliníku a jejich kombinace)) nebo DIN 68121 
„Dřevěné profily pro okna a balkonové dveře“ 
– zejména vzhledem k možným omezením 
rozměrů a hmotnosti křídel.

• Zadání a popř. diagramy rozsahu použití v 
produktové dokumentaci příslušných výrobců 
skla nebo výrobců panelů výplně.

• Kování se používají dle diagramů rozsahu použití 
výhradně pro okenní elementy, které jsou 
namontovány kolmo do ver-tikálních stěn pevně 
stojících budov, pokud není uvedeno jinak.

• Diagramy rozsahu použití platí výhradně pro 
kování, která jsou používána do okenních 
elementů otevíraných dovnitř, není-li uvedeno 
jinak.

• Kování se používá podle příslušných diagramů 
rozsahu použití pro takové okenní elementy, u 
nichž je odpočet skla od kovací drážky CG větší 
nebo stejný a hmotnost profilů PG menší nebo 
stejná než příslušná uvedená hodnota.

• Při překročení rozsahu použití povoleného 
diagramy rozsahu použití hrozí věcné škody 
a/nebo škody na zdraví. Je-li rozsah použití 
překročen, zaniká naše záruka, je-li to zákonně 
přípustné.

Odpočet skla od kovací drážky

Odpočet skla od kovací drážky CG se u příslušných 
materiálů (dřevo, plast, lehký kov nebo kombinace 
materiálů) zjistí, jak je zobrazeno na následujících 
náčrtech

Plast Dřevo

CG CG

Hliník Hliník 15 mm BAN

CG

CG

http://www.ift-service.de/awd/ift/start.faces
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Hmotnost profilů

Hmotnost profilů je specifická hmotnost na běžný metr 
profilu křídla (kompletní profil křídla včetně všech 
výztuh, zasklívacích lišt atd.).

Hmotnost výplně

Při výpočtu diagramů rozsahu použití je pro specifickou 
hmotnost výplně GG zohledněno více různých hodnot 
a jsou zobrazeny v odpovídajících křivkách v diagramu 
rozsahu použití.

Specifickou hmotností výplně GG jsou pokryty všechny 
– pro montáž oken vhodné – výplňové materiály; jak 
zasklení s libovolnou skladbou, tak i výplňové panely z 
různých materiálů a jejích kombinací.

Zjištění hmotnosti výplně

U zasklení se specifická hmotnost výplně GG vypočítá z 
hmotnosti skla 2,5 kg/m2 mm podle: 
GG ≈ 2,5 kg/m2 mm x celková tloušťka skla

Příklad

Zasklení ze 2 skleněných tabulí vždy s 4 mm tloušťkou 
skla, celková tloušťka skla = 8 mm 
GG ≈ 2,5 kg/m2 mm x 8 mm 
GG ≈ 20 kg/m2

Další příklady pro specifické hmotnosti výplně při 
různých tloušťkách skla obsahuje následující tabulka.

Hmotnost skla na 
mm tloušťky skla 

[kg/m2 mm]

Tloušťka skla 
[mm] 

Hmotnost 
výplně GG 

[kg/m2]
2,5 1 2,5

2,5 8 20

2,5 12 30

2,5 16 40

2,5 20 50

2,5 24 60

2,5 28 70

Odečtení údajů

Pro všechny následující příklady odečtení platí jako 
podmínka:

• odpočet sklad od kovací drážky CG okenního 
elementu je větší nebo stejný jako hodnota 
uvedená v diagramu rozsahu použití.

• hmotnost profilů PG okenního elementu je menší 
nebo stejná jako hodnota uvedená v diagramu 
rozsahu použití.

• podklady pro zkoušky a výpočet uvedené v 
diagramu rozsahu použití pokrývají použití 
kování.

• dodatečné zatížení zohledněné v diagramu 
rozsahu použití pokrývá použití kování.

• výrobce oken doložil upevnění nosných 
stavebních prvků dle TBDK hodnotami uvedenými 
v diagramu rozsahu použití.

Zjištění platného rozsahu použití pro specifickou 
hmotnost výplně

Rozsah použití přípustný pro použití kování je v 
diagramech rozsahu použití podbarven šedě. Neplatí 
však celá šedě podbarvená plocha, nýbrž vždy jen 
příslušná částečná plocha, která se nachází vlevo vedle 
křivky odpovídající hmotnosti výplně GG.

Poznámka: Tento a také všechny následující příklady 
odečtení jsou zobrazeny s výchozími hodnotami FFH 
a FFB. Všechny popisy a výsledky veškerých příkladů 
odečtení platí obdobně také pro výchozí hodnoty 
FH a FB.

TITAN
Diagramy rozsahu použití: 
Použití v souladu s určením
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Příklad odečtení 1

Z vedle uvedeného diagramu rozsahu použití mají 
být zjištěny přípustné FFH a FFB pro okenní prvky se 
specifickou hmotností výplně GG = 30 kg/m2. Zde se 
sleduje křivka pro tuto hmotnost výplně.

Plocha vlevo vedle křivky zobrazuje přípustnou oblast 
pro specifickou hmotnost výplně GG = 30 kg/m2.

Plocha vpravo vedle křivky (zde pro zvýraznění 
navíc šrafované) označuje nepřípustnou oblast pro 
specifickou hmotnost výplně GG = 30 kg/m2

 

Zjištění platného rozsahu použití pro maximální 
specifickou hmotnost výplně

Kování smí být použito jen v takových křídlech, v nichž 
jsou použity výplně (zasklení nebo výplňové panely), 
jejichž specifická hmotnost výplně je menší nebo stejná 
jako maximální specifická hmotnost výplně, která je 
znázorněna v odpovídajícím diagramu rozsahu použití.

Příklad odečtení 2

Na následujícím příkladu je jako maximální specifická 
hmotnost výplně uvedeno 70 kg/m2. Hmotnosti výplně 
vyšší než 70 kg/m2 proto v tomto příkladu nejsou 
obecně přípustné.

Z vedle uvedeného diagramu rozsahu použití mají 
být zjištěny přípustné FFH a FFB pro okenní prvky se 
spe-cifickou hmotností výplně GG = 70 kg/m2. Zde se 
sleduje křivka pro tuto hmotnost výplně.

Plocha vlevo vedle křivky (zde pro zvýraznění navíc 
šrafovaná) označuje přípustnou oblast pro maximální 
specifickou hmotnost výplně GG = 70 kg/m2

70 60 50 40 30 20

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

500 1.000 1.500 2.000
A

B

GG

70 60 50 40 30 20

3.000
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500 1.000 1.500 2.000
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B
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Příklad odečtení 3

Následující křídlo má být vybaveno kováním dle 
přiřazeného diagramu rozsahu použití:

• stanovená šířka křídla v drážce FFB = 1.300 mm

• stanovená výška křídla v drážce FFH = 1.800 mm

• stanovené zasklení 3 x 4 mm sklo Float – GG = 30 
kg/m2

Podklady pro zkoušky a výpočet:

• zkouška otevírání a sklápění dle EN 13126-8:

– 10.000 cyklů sklápění
– 10.000 cyklů otevírání 

• Dodatečné zatížení dle EN 14608 (obrázek A.1) / 
třída 4 dle EN 13115 (800 N) zohledněno

Předpoklady pro použití diagramu rozsahu 
použití:

• Prokázání upevnění nosných částí na okenním 
sys-tému výrobcem oken dle TBDK následujícími 
silami:

– na nůžkovém ložisku 2.710 N
– na spodním ložisku 2.890 N 

• Dodržujte následující hodnoty u všech okenních 
systémů:

– max. poměr šířky/výšky QB/H ≤ 2,0
– odpočet skla od kovací drážky CG ≥ 28 mm
– hmotnost profilů PG ≤ 3,25 kg/m2

3.000

2.500

2.000

500 1.000

70 60 50 40 30 20

1.500

1.000

500

1.500 2.000
A

B

GG

S

Výsledek po odečtení údajů v diagramu rozsahu použití:

• Průsečík S pro FFB x FFH = 1.300 x 1.800 mm 
je vlevo vedle křivky v přípustné oblasti pro 
specifickou hmotnost výplně GG = 30 kg/m2.

• Kování lze použít dle přiřazeného diagramu 
rozsahu použití.

TITAN
Diagramy rozsahu použití: 
Použití v souladu s určením
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Příklad odečtení 4

Následující křídlo má být vybaveno kováním dle 
přiřazeného diagramu rozsahu použití.

• stanovená šířka křídla v drážce FFB = 1.400 mm

• stanovená výška křídla v drážce FFH = 1.900 mm

• stanovené zasklení 3 x 4 mm sklo Float – GG = 30 
kg/m2

Podklady pro zkoušky a výpočet:

• zkouška otevírání a sklápění dle EN 13126-8:

– 10.000 cyklů sklápění
– 10.000 cyklů otevírání 

• Dodatečné zatížení dle EN 14608 (obrázek A.1) / 
třída 4 dle EN 13115 (800 N) zohledněno 

Předpoklady pro použití diagramu rozsahu 
použití:

• Prokázání upevnění nosných částí na okenním 
sys-tému výrobcem oken dle TBDK následujícími 
silami:

– na nůžkovém ložisku 2.710 N
– na spodním ložisku 2.890 N 

• Dodržujte následující hodnoty u všech okenních 
systémů:

– max. poměr šířky/výšky QB/H ≤ 2,0
– odpočet skla od kovací drážky CG ≥ 28 mm
– hmotnost profilů PG ≤ 3,25 kg/m2

Výsledek po odečtení údajů v diagramu rozsahu použití:

• Průsečík S pro FFB x FFH = 1.400 x 1.900 mm 
je vpravo vedle křivky v nepřípustné oblasti pro 
specifickou hmotnost výplně GG = 30 kg/m2.

• Kování nelze použít dle přiřazeného diagramu 
rozsahu použití.

A
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Příklad odečtení 5

Následující křídlo má být vybaveno kováním dle 
přiřazeného diagramu rozsahu použití.

• stanovená šířka křídla v drážce FFB = 1.600 mm

• stanovená výška křídla v drážce FFH = 2.200 mm

• stanovené zasklení 2 x 4 mm sklo Float – GG = 20 
kg/m2

Podklady pro zkoušky a výpočet:

• zkouška otevírání a sklápění dle EN 13126-8:

– 10.000 cyklů sklápění
– 10.000 cyklů otevírání 

• Dodatečné zatížení dle EN 14608 (obrázek A.1) / 
třída 4 dle EN 13115 (800 N) zohledněno

Předpoklady pro použití diagramu rozsahu 
použití:

• Prokázání upevnění nosných částí na okenním 
sys-tému výrobcem oken dle TBDK následujícími 
silami:

– na nůžkovém ložisku 2.710 N
– na spodním ložisku 2.890 N 

• Dodržujte následující hodnoty u všech okenních 
systémů:

– max. poměr šířky/výšky QB/H ≤ 2,0
– odpočet skla od kovací drážky CG ≥ 28 mm
– hmotnost profilů PG ≤ 3,25 kg/m2

Výsledek po odečtení údajů v diagramu rozsahu použití:

• Průsečík S pro FFB x FFH = 1.600 x 2.200 mm je 
vpravo vedle křivky v obecně nepřípustné oblasti 
pro specifickou hmot-nost výplně GG = 20 kg/m2.

• Kování nelze použít dle přiřazeného diagramu 
rozsahu použití.

70 60 50 40 30 20
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Příklad odečtení 6

(specifická hmotnost výplně mezi křivkami)

Následující křídlo má být vybaveno kováním dle 
přiřazeného diagramu rozsahu použití.

• stanovená šířka křídla v drážce FFB = 1.000 mm

• stanovená výška křídla v drážce FFH = 2.100 mm

• stanovené zasklení GG = 35 kg/m2

Pro specifickou hmotnost výplně 35 kg/m2 se do 
diagramu rozsahu použití zakreslí zvláštní křivka, jejíž 
pozice a průběh se zjistí lineární interpolací.

Při interpolaci bezpodmínečně sledujte a 
dodržujte:

• U specifických hmotností výplně GG menších než 
50 kg/m2 je lineární interpolace přípustná jen 
tehdy, když je mezi oběma křiv-kami v diagramu 
rozsahu použití rozdíl maximálně 10 kg/m2.

• U specifických hmotností výplně GG větších než 
50 kg/m2 je lineární interpolace přípustná jen 
tehdy, když je mezi oběma křivka-mi v diagramu 
rozsahu použití rozdíl maximálně 20 kg/m2

Podklady pro zkoušky a výpočet:

• zkouška otevírání a sklápění dle EN 13126-8:

– 10.000 cyklů sklápění
– 10.000 cyklů otevírání 

• Dodatečné zatížení dle EN 14608 (obrázek A.1) / 
třída 4 dle EN 13115 (800 N) zohledněno

Předpoklady pro použití diagramu rozsahu 
použití:

• Prokázání upevnění nosných částí na okenním 
sys-tému výrobcem oken dle TBDK následujícími 
silami:

– na nůžkovém ložisku 2.710 N
– na spodním ložisku 2.890 N

• Dodržujte následující hodnoty u všech okenních 
systémů:

– max. poměr šířky/výšky QB/H ≤ 2,0
– odpočet skla od kovací drážky CG ≥ 28 mm
– hmotnost profilů PG ≤ 3,25 kg/m2

Výsledek po odečtení údajů v diagramu rozsahu použití:

• Průsečík S pro FFB x FFH = 1.000 x 2.100 mm leží 
přesně na lineární interpolací zjištěné křivce pro 
specifickou hmotnost výplně GG = 35 kg/m2 a 
tím v přípustné oblasti pro tuto hmotnost výplně.

• Kování lze použít dle přiřazeného diagramu 
rozsahu použití.

70 60 50 40 30 20

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

500 1.000 1.500 2.000

S

A

B

GG

Diagramy rozsahu použití: 
Použití v souladu s určením TITAN



02.202010/11 H58.T-AWD-BGCS_01.2020-00

Příklad odečtení 7

(zvláštní oblasti při interpolaci)

Postup uvedený u příkladu odečtení 6 pro specifické 
hmotnosti výplně ležící mezi křivkami je použitelný 
pouze tehdy, pokud jsou v diagramu zobrazeny dvě 
křivky mezi kterými lze lineárně interpolovat.

Příklad A

V oblasti napravo od křivky pro specifickou hmotnost 
výplně GG= 30 kg/m2 (zde pro zvýraznění navíc 
šrafováno) není žádná další křivka pro lineární 
interpolaci znázorněna.

V této oblasti smí být použity pouze výplně se 
specifickouhmotností maximálně GG= 20 kg/m2 (další 
menší stupeň specifické hmotnosti výplně).

Příklad B

V oblasti napravo od křivky pro specifickou hmotnost 
výplně GG= 40 kg/m2 (zde pro zvýraznění navíc 
šrafováno) není žádná další křivka pro lineární 
interpolaci znázorněna.

V této oblasti smí být použity pouze výplně se 
specifickou hmotností maximálně GG= 30 kg/m2 (další 
menší stupeň specifické hmotnosti výplně).
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