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Zkušební zpráva 

č.:        57214259-01 
Datum:  14. května 2014 
 
Zadavatel: 
 
HMT Kunststofftechnik GmbH  
Unterfeld 6 
99834 Gerstungen 
NĚMECKO  

Výrobní závod: 

HMT Kunststofftechnik GmbH  
Unterfeld 6 
99834 Gerstungen 
NĚMECKO 
 
Předmět zakázky: 
 
Dílčí zkouška mobilní toaletní kabiny bez připojení na sítě podle EN 16194. 
zde: zatížitelnost přepravního zařízení 

 
Zkušební vzorek: 
 
Plastová mobilní toaletní kabina bez připojení na sítě 
Model:   Toi Fresh K 400 
Sériové č.:   129490 
Systém nádrže: typ 1 / volnopádová nádrž 
Fekální nádrž:        175 l 
 
Souhrn: 
Požadavky ohledně zatížitelnosti přepravního zařízení podle normy 16194 jsou splněny. 
 
Všechny další požadavky normy 161954 ohledně výrobku mobilní toaletní kabina bez 
připojení na síť je třeba prověřit samostatně. 
 
Je třeba zohlednit oddíl 8 (Označení) a oddíl 11 (Závěr).  
 
Tato zkušební zpráva je platná do 31. května 2019.  
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1. Obecné údaje 
S výhradou odchylujícího se povolení / licenční dohody se tato zkušební zpráva smí zveřejnit 
a použít pouze v nezkráceném originálním znění Zkušební zpráva obsahuje výsledek 
jednotlivé zkoušky a nepředstavuje všeobecně platný posudek o vlastnostech všech výrobků 
ze sériové výroby. 
 
Pokud by potřeboval obsah zkušební zprávy výklad, pak je rozhodující německý text. 
 
Zakázka: 

zakázka ze dne:  18. března 2014 

došla dne:  18. března 2014 

č. SAP:  3108478 / 57214259 

 

Zkušební vzorek: 

došel dne:  19. března 2014 

 

Zkušební období: 

dne / od:  14. dubna 2014 

do:   17. dubna 2014 

 

Místo zkoušky: 

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Würzburg (D) 

 

Dodané dokumenty: 

Zkušební laboratoř má k dispozici výkresy s přehledy i podrobné výkresy i kusovníky. 
Níže uvedené dokumenty jsou přiloženy ke zkušební zprávě: 
Žádné 

 

2. Zkušební postup 
 

Zkoušky proběhly v souladu s požadavky těchto norem: 

DIN EN 16194: 2012-05 
Mobilní toaletní kabiny bez připojení do sítě – požadavky na služby a výrobky pro použití 
kabin a sanitárních výrobků 
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3. Výsledky zkoušky  
 
Všechny zkušební výsledky se vztahují na zkušební vzorek prověřený zkušební laboratoří. 
 
Uspořádání zkoušky a zkušební metoda proběhly za podmínek uvedených v dané normě. 
Rovněž i vybavení zkušebních vzorků částmi příslušenství dodanými výrobcem.  
 
Principy sestavení a rozměry byly detailně prověřeny. 
 
3.1 Zkušební vzorek 
 
Zkušební vzorek je sériový díl. 
 
Zkušební vzorek a výkresy v podstatných bodech souhlasí. 
 
Označení konstrukčního 
dílu 

Materiál 

stěny HDPE 
střecha PE 
dveře HDPE 
podlaha PE 
nádrž PE 
 
Rozměry kabiny 

veličina Požadovaná 
hodnota 

Skutečná 
hodnota 

Délka / hloubka mm 1200 1195 

Šířka mm 1200 1200 

výška mm 2320 2322 

 

Hlavní rozměry podle výkresu jsou dodrženy s dostatečnou přesností. 

 

3.1.1 Vnější struktura 

Povrchy jsou hladké, bez trhlin, bublin a poškození. 

Mobilní toaletní kabina nemá špičatá zakončení, ostré hrany ani otřepy. 

Je umožněn volný přístup ke kabině za účelem vyčištění. 

Požadavek splněn 

 

4. Frekvence užívání, počet kabin, servisní intervaly a dosažitelnost 

Tento požadavek se zde nepoužije.  
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5. Požadavky na výrobek 
(podle normy 16194) 
 

5.1 Mobilní toaletní kabina bez připojení do sítě 
5.1.1 Obecné údaje 

Tato zkouška se neprováděla, resp. nebyla zadána.  

5.1.2 Toaletní kabina 
5.1.2.1 Minimální požadavky 

Tato zkouška se neprováděla, resp. nebyla zadána.  

5.1.2.2 Přídavné vybavení 

Existuje zde následující přídavné vybavení 
a) uvnitř 

 pisoár 
 zrcadlo 
 zásobník na dezinfekci rukou 

b) vně 

 venkovní zámek 
 přepravní zařízení (jeřábová oka) 
 označení dámy / páni 

 

5.1.3.  Toaletní kabina pro vozíčkáře 

Tato zkouška se neprováděla, resp. nebyla zadána.  
 

5.2. Sanitární výrobky 

Tento požadavek se zde neuplatňuje.  
 

6. Požadavek na služby 

(podle EN 16194) 

Tento požadavek se zde neuplatňuje.  
 

7. Dokumentace a prokázání 

(podle EN 16194) 

Tento požadavek se zde neuplatňuje.  

 

8. Označení provedeného výkonu 

(podle EN 16194) 

Tento požadavek se zde neuplatňuje.  
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9. Další požadavky na výrobek 

(v souladu s normou 15200) 
 

9.1 Stabilita 

Tato zkouška se neprováděla, resp. nebyla zadána.  
 

9.2. Životnost dveří 

Tato zkouška se neprováděla, resp. nebyla zadána.  
 

9.3 Ruční madla 

Tato zkouška se neprováděla, resp. nebyla zadána.  

 

9.4. Sedadla 
Tato zkouška se neprováděla, resp. nebyla zadána.  

 

10 Přídavné zkoušky zatížitelnosti 
 

10.3 Zatížitelnost střechy 

Tato zkouška se neprováděla, resp. nebyla zadána.  
 

10.4 Zatížitelnost přepravního zařízení  

Zatížitelnost přepravního zařízení byla ověřena praktickým pokusem (vlastní hmotnost 
mobilní toaletní kabiny vč. fekální nádrže se zohledněním faktoru bezpečnosti). 

Požadavek  Požadovaná 
hodnota 

Skutečná 
hodnota 

Vlastní hmotnost kg 107 102,4 

Naplnění nádrže l 175 166,8 

Bezpečnostní faktor kg --- 134,6 

Zátěž celkem kg --- 403,8 

Zkušební doba min 20 23 

Zlomení/trhliny --- žádné žádné 

Zůstávající deformace --- žádné žádné 

 

Požadavek splněn.  
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10. Závěr 

Požadavky ohledně zatížitelnosti přepravního zařízení podle normy EN 16194 jsou splněny.  
 

Všechny další požadavky normy 16194 ohledně výrobku mobilní toaletní kabina bez 
připojení na síť je třeba prověřit zvlášť. 
 
Pro mobilní toaletní kabiny, které spadají pod normu 16194, mohou platit další požadavky a 
směrnice ES, které neovlivňují způsobilost pro předpokládaný účel použití. 
 
 
 
TÜV Rheinland LGA Products GmbH  Zpracoval 
Sanitär- und Abscheidetechnik   ha/hi/schm 
 
 
Dipl.-Ing. (FH) Arnold     Hammerschmidt, znalec 
vedoucí laboratoře 
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Příloha 1: Obrázky zkušebního vzorku 
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