
 

 

 

Datum: Květěn 2020 

Využití formátu IFC pro 
předávání požadavků DSS 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: 

Ing. Martin Černý, Ph.D 

 

 

© Agentura ČAS 2020 

Tento dokument může být bezplatně šířen v jakémkoliv formátu nebo na jakémkoliv nosiči bez zvláštního 
povolení, pokud nebude šířen za účelem zisku ani materiálního nebo finančního obohacení. Musí být 
reprodukován přesně a nesmí být použit v zavádějícím kontextu. Bude-li tento dokument znovu vydáván, 
musí být uveden jeho zdroj a datum zveřejnění. Všechny obrázky, grafy a tabulky mohou být použity bez 
povolení, pokud bude uveden zdroj. 

 



 
 

 

www.koncepceBIM.cz 1 

Analýza užití informačního modelování staveb (BIM) 

 

OBSAH 

1 ÚVOD  

2 VAZBA NA DATOVÉ NORMY .................................................................................................. 4 

2.1 ČSN EN ISO 23386 Informační modelování staveb a další digitální procesy používané ve 
stavebnictví – Metodika popisu, vytváření a udržování vlastností v propojených datových 
slovnících ............................................................................................................................... 4 

2.2  Informační modelování staveb (BIM) – Datové šablony pro stavební objekty používané v životním 
cyklu staveb – Pojmy a principy (ČSN prEN ISO 23387) ............................................................. 4 

2.3  prEN 17412 Informační modelování staveb – úroveň potřebnosti informací ................................ 5 

3 DSS V DATOVÝCH STRUKTURÁCH IFC .................................................................................... 7 

4 VALIDAČNÍ SOUBOR MVDXML .............................................................................................. 9 

5 ABSTRAKCE PRO VÝVOJÁŘE .................................................................................................. 9 

6 PROHLÍŽECÍ A VALIDAČNÍ NÁSTROJ ..................................................................................... 10 

7 KOMENTOVANÝ SOUBOR S POŽADAVKY IFC ....................................................................... 11 

 

 



 
 

www.koncepceBIM.cz 2 

Analýza užití informačního modelování staveb (BIM) 

 

1 ÚVOD 
Odbor koncepce BIM vznikl v rámci České agentury pro standardizaci za účelem podpory implementace BIM 
do českého stavebnictví s tím, že primárním odběratelem výsledků činnosti bude veřejná správa. Aby mělo 
smysl mluvit o informačním modelování staveb a managementu těchto informací, je základem spolehlivá 
výměna dat mezi jednotlivými účastníky návrhu, provádění, údržby i provozu staveb. Mezinárodní standardy 
definují datové formáty pro výměnu informací a poskytují i rámec pro určení samotných sdílených informací, 
ale stanovení konkrétních požadavků je ponecháno na národní úrovni či na jednotlivých konkrétních 
projektech. 

Protože určení těchto konkrétních požadavků na obsah informací v modelech staveb je klíčem k celkovému 
fungování výměny informací, je tvorba českého datového standardu staveb (DSS) jednou ze základních 
činností Odboru koncepce BIM. 

Aby bylo ovšem možné plně využít potenciálu jednotně definovaných a strojově zpracovatelných požadavků, 
je nezbytné, aby jednotliví účastníci celého procesu měli k dispozici adekvátní nástroje. Předmětem tohoto 
dokumentu je proto popsat, jakým způsobem bude využíván standard IFC pro předávání požadavků na datový 
obsah modelů staveb formou datových šablon. Cílem je umožnit jednotlivým softwarovým dodavatelům 
strojově čitelný formát tak, aby mohli svým zákazníkům poskytnout odpovídající podporu při zpracování 
požadavků a tvorbě samotných dat.  

 
Tento diagram ukazuje širší kontext podpory Agentury ČAS pro procesy související se zadáváním a tvorbou 
informačních modelů staveb. Předmětem tohoto dokumentu je popsat jakým způsobem budou požadavky 
DSS exportovány do IFC, aby byla maximálně podpořena červeně vyznačená oblast tvorby modelů staveb. 
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Dodavatelům softwarových nástrojů pro tvorbu informačních modelů staveb se tak nabízí možnost pomoci 
svým uživatelům ve všech fázích tvorby a publikace modelu stavby, například v jednotlivých bodech 
workflow, které je nastíněno na následujícím diagramu: 
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2 VAZBA NA DATOVÉ NORMY 

2.1 ČSN EN ISO 23386 Informační modelování staveb a další digitální 
procesy používané ve stavebnictví – Metodika popisu, vytváření a 
udržování vlastností v propojených datových slovnících 

Standard ČSN EN ISO 23386 popisuje procesy, které mají být použity pro tvorbu a správu databází 
vlastností. Proto je relevantní i pro DSS, který bude spravován v novém informačním systému. Tento systém 
bude soutěžen ve veřejné zakázce v roce 2020 a součástí jejího zadání je právě požadavek na kompatibilitu 
s ČSN EN ISO 23386. Než bude finální systém zprovozněn je DSS spravován v dočasné databázi, která je s 
ČSN EN ISO 23386 kompatibilní do té míry, aby bylo možné data bez ztráty přenést do systému pracujícího 

podle tohoto standardu. Data, která jsou v tuto chvíli k dispozici ve formě exportů z dočasné databáze DSS, 
představují z hlediska ČSN EN ISO 23386 statický stav dat v konkrétním okamžiku. Díky tomu, že pro export 
používáme formát IFC, jsou požadavky modelovány dokonce s vyšší mírou spolehlivosti než podle 
samotného ČSN EN ISO 23386, které neřeší podstatné podrobnosti, jako jsou míry a jednotky takovým 
způsobem, aby mohla být data spolehlivě strojově zpracovatelná a později ověřitelná. 

Přitom je třeba mít na paměti, že modely staveb budou předávány ve formátu IFC, který definuje datovou 
infrastrukturu pro spolehlivý zápis jednotek a měr. Proto je výhodnější pohybovat se při modelování 
požadavků blíže formátu IFC tak, aby požadavky mohly být spolehlivě a jednoznačně použity pro vytváření 
dat v modelech a později pro jejich ověřování. 

2.2 Informační modelování staveb (BIM) – Datové šablony pro stavební 
objekty používané v životním cyklu staveb – Pojmy a principy 

(ČSN prEN ISO 23387) 

Tato norma vychází z normy ISO 12006-3 pro datové slovníky a rozšiřuje ji pro popis datových šablon 
datových objektů využívaných ve stavebnictví. ISO 12006-3 právě prochází revizí, která má podstatně 
vylepšit její použitelnost. prEN ISO 23387 bohužel na tuto aktualizaci nepočkala a vychází z aktuální 
(zastaralé) verze z roku 2007. Ve výsledku tak definuje další datový model s využitím modelovacího jazyka 
EXPRESS, který je mírným rozšířením ISO 12006-3 (o 5 datových entit) a který se s největší 
pravděpodobností bude značně překrývat s revidovaným standardem ISO 12006-3. Přitom nevyužije práce 
na ISO 12006-3, která probíhá na revizi jednotek a měr, takže v této oblasti spoléhá pouze na textové názvy 
a popisy, které není možné napříč systémy spolehlivě interpretovat. 

Koncepčně je aktuální struktura DSS s ČSN prEN ISO 23387 kompatibilní a jednotlivé datové koncepty DSS, 
tak jak jsou vyjádřeny v IFC, mohou být vyjádřeny ve schématu ČSN EN ISO 23387. Pokud to bude v 
budoucnu žádoucí, bude vždy možné data transformovat do této podoby. Aplikace opačným směrem bude 
vyžadovat případné doplnění softwarového nástroje na obou stranách. Je to jedna z našich hlavních výhrad 
k této normě (šité horkou jehlou kvůli EK). 

Z hlediska identity a propojení mezi různými datovými slovníky je pro ČSN prEN ISO 23387, stejně jako pro 
ČSN EN ISO 23386 zásadní, aby všechny definice měly globálně unikátní identifikátor (GUID: ISO/IEC 9834-

8:2005). Tyto unikátní identifikátory jsou již zavedeny v aktuálním dočasném systému pro správu DSS, takže 
je možné data nyní i v budoucnu spolehlivě převádět mezi DSS a případnými budoucími systémy 
využívajícími ČSN prEN ISO 23387. Kompatibilita s ČSN prEN ISO 23387 je i jedním z požadavků na budoucí 
systém pro správu DSS. 
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2.3  prEN 17412 Informační modelování staveb – úroveň potřebnosti 

informací 
Jedná se o standard, který vzniká v pracovní skupině CEN TC442 WG2. Pracovní zkratka této normy je LOIN, 
pro zajištění souladu s ostatními technickými normami (zejména ČESN EN ISO 19650). Tento standard určuje 
základní koncepty pro tvorbu datových standardů a jejich souvislosti. Následující diagram shrnuje tyto 
základní koncepty a tím i strukturu DSS. 

Soubor požadavků na informace se tedy skládá z požadavků na popisné informace (atributy, parametry atd.), 
geometrii, dokumenty a strukturu a umístění modelu. Posledně jmenovaný aspekt v tuto chvíli není součástí 
LOIN, ale je předmětem diskuze na úrovni CEN a bude součástí DSS. Každý takový soubor informací je 
stanoven pro určitý účel, milník, účastníka (nebo roli účastníka) a pro kategorii stavebního prvku, nebo části 
konstrukce daný zařazením do klasifikace, nebo jinou formou kategorizace. Takto navazuje na sestavený 
seznam případů užití. 

Právě zařazení do určité kategorie (nebo více kategorií) je zásadní pro obecné porozumění standardu DSS. 
Proto byla vypracována rešerše klasifikačních systémů vhodných pro DSS. Na základě této rešerše a navazující 
diskuze byl vybrán klasifikační systém využívaný DSS pro testování v pilotních projektech, kterým je systém 
CCI (více na portále KoncepceBIM.cz). 

Případy užití jsou dalším výstupem, který byl zpracován formou úvodní analýzy, z níž bylo pro pilotní projekty 
v současnosti vybráno 14 prioritních užití, která budou postupně rozšiřována. Užití (usecase) poskytne 
potřebný kontext pro definice jednotlivých požadavků. Milníky vycházejí z jednotlivých fází návrhu, provádění 
a užívání stavby, které jsou dnes ve stavební praxi běžné. Účastníci jsou popsáni formou rolí, které hrají 
během životního cyklu stavby. 

Následující diagram ukazuje obecný koncept kdy pro kontext daný účelem, milníkem, aktérem a klasifikační 
třídou je určen soubor požadavků na informace, geometrii, dokumenty a strukturu a umístění modelu. 
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IFC (ČSN EN ISO 16739:2013) je obecně uznávaným standardem pro přenos informací o stavbách. Kromě 
datových struktur pro popis stavby samotné poskytuje i datovou infrastrukturu pro popis požadavků na 
informace. Tento přenos zaručuje maximální míru interoperability s nástroji pro informační modelování 
staveb. 

Zároveň obsahuje desítkami let prověřené a spolehlivé datové schéma pro popis veličin a jednotek, které jsou 
vždy strojově čitelné a zpracovatelné. Tento aspekt je zásadní, protože v souvislosti s BIM je nutností, aby 
všechny procesy mohly být prováděny digitálně a je tedy nutné, aby veškerá data i požadavky na ně byly 
spolehlivě strojově zpracovatelné. Strojově zpracovatelná data mohou být vždy prezentována lidsky čitelnou 
formou v uživatelských rozhraních jednotlivých aplikací. Volným textem zapsané informace bohužel nikdy 
nemohou být spolehlivě strojově zpracované. 

Aby byla zajištěna maximální kompatibilita s IFC, budou při definování jednotlivých požadavků použity datové 
typy IFC, které jednoznačně definují veličinu (například IfcLengthMeasure pro délku). Zároveň budou určeny 
jednotky tak, aby bylo vždy možné je reprezentovat ve strukturách IFC. Kromě toho je možné stanovit i 
požadovaná omezení pro hodnoty, kterých mohou jednotlivé parametry nabývat. To je zásadní především v 
případech, kdy budou požadavky vycházet z konkrétních právních předpisů či technických norem, které 
popisují požadované hodnoty či jejich rozsah. 
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3 DSS V DATOVÝCH STRUKTURÁCH IFC 
V návaznosti na předcházející text ukazuje následující diagram, jakým způsobem bude využito existujících 
datových struktur IFC pro uložení požadavků na vlastnosti z DSS. Centrálním objektem je IfcProjectLibrary, 
který umožňuje deklarovat obecně různá data určená pro využití v kontextu konkrétních modelů staveb. V 
tomto případě bude deklarovat šablony vlastností a jejich sady (levá část diagramu). Aby bylo zřejmé pro 
koho, jaký účel, milník a klasifikační třídu jsou požadavky deklarovány, je pro IfcProjectLibrary přiřazen 
kontext pomocí příslušných vazeb (pravá horní část diagramu). 

Je možné, že v jednom IFC souboru s požadavky bude jeden nebo více objektů  IfcProjectLibrary tak, aby 
všechny požadavky byly deklarovány pouze v jejich patřičném kontextu. 

Pravá dolní části diagramu je určena spíše pro budoucí použití a umožní deklarovat specifická omezení hodnot 
pro jednotlivé požadavky (například, že plocha místnosti má být více než 500 m2). Další využití je pro strojové 
zpracování technických či právních požadavků, které lze touto formou vyjádřit (například požadavky na 
uvedení stavebních výrobků na trh). 

Tato námi navrhovaná struktura je v tuto chvíli jedním z hlavních vstupních materiálů pro vznik další části 
LOIN, budoucí EN 17412-3. Vzhledem k propojení návrhů pro DSS a zároveň jejich uplatnění pro vývoj 
mezinárodního standardu je zajištěn vzájemný soulad navrhovaných datových struktur. 
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4 VALIDAČNÍ SOUBOR mvdXML 
Aby bylo možné přímo využít dostupné nástroje pro validaci, je souběžně s definičním souborem ve formátu 
IFC poskytován také soubor ve formátu mvdXML, který vznikl transformací originálního definičního souboru. 
MvdXML je součástí standardů buildingSMART a je možné jej využít jak pro definici nových MVD, tak pro 
zachycení validačních pravidel. Aktuální verze dat, která jsou poskytována pro DSS validují pouze přítomnost 
daného parametru, jeho jméno a jméno skupiny parametrů. Nekontroluje datový typ, ani správnost jednotek. 

Protože MVD neposkytuje sémantickou strukturu pro popis všech aspektů definičního kontextu (aktér, 
milník, klasifikace a účel), jsou aktér, milník a účel sloučeny do objektu “ExchangeRequirement“. 

Soubor MVD je třeba vnímat jako validační, nikoli definiční soubor, protože definiční soubor IFC obsahuje 

mnohem více informací o požadavcích a jejich kontextu. Zároveň je výrazně snáze strojově zpracovatelný, 
protože vlastní názvy skupin parametrů a jednotlivých parametrů jsou v MVD zachyceny ve formě vlastního 
dotazovacího jazyka, jehož syntaxe je součástí definice mvdXML. Z hlediska automatizovaného zpracování to 
však znamená, že je třeba implementovat parser tohoto speciálního jazyka, aby mohly být extrahovány 
základní informace. Proti tomu v definičním souboru IFC jsou všechny tyto informace zachyceny v 
jednoznačné a strukturované formě. 

 

5 ABSTRAKCE PRO VÝVOJÁŘE 
Protože datový model IFC je velmi komplexní, vytvořili jsme jak pomůcku pro vývojáře volně dostupnou 
softwarovou komponentu, která implementuje nad IFC abstraktní úroveň odpovídající konceptům LOIN. Tato 
komponenta je implementována v jazyce C# a je multiplatformní (.NET Core). Komponentu je možné přímo 
použít, nebo ji využít jako referenční implementaci. Zdrojový kód je dostupný na 
https://github.com/KoncepceBIM/DSSTools komponenta je dostupná také jako NuGet balíček: 
https://www.nuget.org/packages/LOIN/ 

 

https://github.com/KoncepceBIM/DSSTools
https://www.nuget.org/packages/LOIN/
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6 PROHLÍŽECÍ A VALIDAČNÍ NÁSTROJ 
S využitím komponenty uvedené výše jsme pro vývojáře připravili pomocný nástroj, který simuluje všechny 
aktivity, které bude v budoucnu zajišťovat agentura ČAS prostřednictvím systému pro správu DSS. V tuto 
chvíli jsou data DSS spravována v dočasné databázi, ze které jsou exportována do formátu IFC tak, jak je 
popsáno v tomto dokumentu. 

 

Nástroj umožňuje vybrat pouze část požadavků a vyexportovat je to nového samostatného souboru. Tím lze 
simulovat zadavatele, který si vybere určitý účel a rozsah požadavků. Následně je možné s pomocí nástroje 
validovat všechny, nebo pouze vybrané požadavky v IFC souboru obsahujícím model stavby. Tímto je možné 
simulovat validaci jak na straně tvůrce modelu, tak na straně zadavatele, kde může být výstup validace použit 

jako kritérium akceptace modelu stavby. Pro validaci je vytvořen mvdXML soubor s validačními pravidly a 
výsledek validace ze zapsán do souboru BCF (BIM Collaboration Format), což je další ze standardů 
buildingSMART, který se používá pro připomínkování s využitím modelů. Formát BCF je dokumentován zde: 
https://github.com/buildingSMART/BCF-XML. Soubor BCF je možné otevřít v IFC prohlížečích. Případně je 
možné přejmenovat příponu na .zip a otevřít soubor běžným prohlížečem souborů. Kromě vlastních struktur 
definovaných pro BCF je možné ve složce „Documents“ najít validační mvdXML a souhrnný report z validace 
ve formátu CSV. 

Následující diagram ukazuje celý postup a strukturu výsledného BCF. 

  

Zdrojový kód i kompilace pomocného nástroje je rovněž k dispozici na 
https://github.com/KoncepceBIM/DSSTools/releases. 

https://github.com/buildingSMART/BCF-XML
https://github.com/KoncepceBIM/DSSTools/releases
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7 KOMENTOVANÝ SOUBOR S POŽADAVKY IFC 
 

/**************************************************************** 

 * Level of Information Need 

 * 

 * Created: 2019-07-02T14:05:58 (UTC) 

 ****************************************************************/ 

ISO-10303-21; 

HEADER; 

FILE_DESCRIPTION ((''), '2;1'); 

FILE_NAME ('', '2019-07-02T16:05:57', (''), (''), 'Processor version 5.0.0.0', 'Xbim.IO.MemoryModel', ''); 

FILE_SCHEMA (('IFC4')); 

ENDSEC; 

DATA; 

 

/* * * 

 * Root level element which brings together purpose, actor, milestone, classification and requirements 

 * expressed as a set of property set templates. There might be one or more IfcProjectLibrary objects 

 * in a single file. 

 * IFCPROJECTLIBRARY(GlobalId, OwnerHistory, Name, Description, ObjectType, LongName, Phase, 

RepresentationContexts, UnitsInContext) */ 

#1=IFCPROJECTLIBRARY('0lggBesEr94u_fDPr8My3H',#2,'Level of Information Need',$,$,$,$,$,$); 

#2=IFCOWNERHISTORY(#5,#6,$,.ADDED.,1562083557,$,$,0); 

#3=IFCPERSON($,'Bob','Builder',$,$,$,$,$); 

#4=IFCORGANIZATION($,'The Builders Ltd.',$,$,$); 

#5=IFCPERSONANDORGANIZATION(#3,#4,$); 

#6=IFCAPPLICATION(#4,'4.0','xBIM Toolkit','xBIM'); 

 

/* * * 

 * Relation assigning 'Reason' to 'Level of Information Need' 

 * IFCRELASSIGNSTOCONTROL(GlobalId, OwnerHistory, Name, Description, RelatedObjects, 

RelatedObjectsType, RelatingControl) */ 

#7=IFCRELASSIGNSTOCONTROL('3s6MiQpWj3Eh7QPiSGimLC',#2,$,$,(#1),$,#8); 
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/* * * 

 * Action request is used to describe the reason or purpose of the data exchange. It might also be called 'BIM 

Use' 

 * IFCACTIONREQUEST(GlobalId, OwnerHistory, Name, Description, ObjectType, Identification, 

PredefinedType, Status, LongDescription) */ 

#8=IFCACTIONREQUEST('3WCwF2bID2KAvvK9fLfzoL',#2,'Thermal Analysis Information Exchange 

Request',$,'INFORMATION_REQUEST',$,.USERDEFINED.,$,$); 

 

/* * * 

 * Relation assigning actor and/or role to the 'Level of Information Need' 

 * IFCRELASSIGNSTOACTOR(GlobalId, OwnerHistory, Name, Description, RelatedObjects, 

RelatedObjectsType, RelatingActor, ActingRole) */ 

#9=IFCRELASSIGNSTOACTOR('2EUvvqnIL5AvCQMjnLHEx1',#2,$,$,(#1),$,#11,#10); 

#10=IFCACTORROLE(.CLIENT.,$,$); 

#11=IFCACTOR('3tL0Iu1yj7PPidAdm09bL3',#2,$,$,$,#12); 

#12=IFCPERSON($,'Builder','Bob',$,$,$,$,$); 

 

/* * * 

 * Relation assigning milestone (point in time) when the information is required. 

 * IFCRELASSIGNSTOPROCESS(GlobalId, OwnerHistory, Name, Description, RelatedObjects, 

RelatedObjectsType, RelatingProcess, QuantityInProcess) */ 

#13=IFCRELASSIGNSTOPROCESS('3md069d8H1bxkhp0UAYRyA',#2,$,$,(#1),$,#14,$); 

#14=IFCTASK('3sssHlTT51yuQXluLoeLT7',#2,'Initial design',$,$,$,$,$,$,.T.,$,$,$); 

 

/* * * 

 * Relation associating classification reference to the 'Level of Information Need' to express the subject of 

requirements. 

 * IFCRELASSOCIATESCLASSIFICATION(GlobalId, OwnerHistory, Name, Description, RelatedObjects, 

RelatingClassification) */ 

#15=IFCRELASSOCIATESCLASSIFICATION('22UpaDICD8fPbYDHncuYci',#2,$,$,(#1),#16); 

 

/* * * 

 * Classification reference is pointing to the classification system where it is defined. 

 * Many classification systems might exist in a single model/file 
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 * IFCCLASSIFICATIONREFERENCE(Location, Identification, Name, ReferencedSource, Description, Sort) */ 

#16=IFCCLASSIFICATIONREFERENCE($,'AD10','Wall construction with solid core',#17,$,$); 

 

/* * * 

 * Classification references can form hierarchy 

 * IFCCLASSIFICATIONREFERENCE(Location, Identification, Name, ReferencedSource, Description, Sort) */ 

#17=IFCCLASSIFICATIONREFERENCE($,'AD','Wall construction',#18,$,$); 

 

/* * * 

 * And it can reference the classification system itself to avoid any ambiguities 

 * IFCCLASSIFICATION(Source, Edition, EditionDate, Name, Description, Location, ReferenceTokens) */ 

#18=IFCCLASSIFICATION('https://coclass.byggtjanst.se/about#about-coclass',$,$,'CoClass','Unified 

Classification System',$,$); 

 

/* * * 

 * Relationship defining all declarations/requirements within the scope of 'Level of Information Need' 

 * IFCRELDECLARES(GlobalId, OwnerHistory, Name, Description, RelatingContext, RelatedDefinitions) */ 

#19=IFCRELDECLARES('13O4xYWGPDw8o5jGupwrQS',#2,$,$,#1,(#20)); 

 

/* * * 

 * Property set templates and property templates are used to express required structure of the data. 

 * Additionally, constraints might be used to specify required/allowed values or ranges. 

 * IFCPROPERTYSETTEMPLATE(GlobalId, OwnerHistory, Name, Description, TemplateType, ApplicableEntity, 

HasPropertyTemplates) */ 

#20=IFCPROPERTYSETTEMPLATE('3Elicx4FH84fLCjd9vbDcS',#2,'Performance 

Data',$,$,'IfcCivilElement',(#21,#24)); 

#21=IFCSIMPLEPROPERTYTEMPLATE('3AZg7GKkD9sA2pAqBXXFl4',#2,'Finish 

Grade',$,.P_SINGLEVALUE.,'IfcIdentifier',$,$,$,$,$,$); 

/* * * 

 * Additional relations can be used to specify document(s) relevant to the property as a definition source for 

example. 

 * IFCRELASSOCIATESDOCUMENT(GlobalId, OwnerHistory, Name, Description, RelatedObjects, 

RelatingDocument) */ 
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#22=IFCRELASSOCIATESDOCUMENT('3o9eIaeNv0u94fseiISBb3',#2,$,$,(#21),#23); 

#23=IFCDOCUMENTREFERENCE('https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:110:0::::FSP_PROJECT:34668

&cs=1D6D74C0078C46BD2D89C093BF069EB14','EN 14351-1','Windows and doors - Product standard, 

performance characteristics - Part 1: Windows and external pedestrian doorsets without resistance to fire 

and/or smoke leakage characteristics',$,$); 

#24=IFCSIMPLEPROPERTYTEMPLATE('2vhWMHEU1EgPDi7IwkuBFh',#2,'Fire 

Resistance',$,.P_SINGLEVALUE.,'IfcTimeMeasure',$,$,#25,$,$,$); 

#25=IFCSIUNIT(*,.TIMEUNIT.,.MILLI.,.SECOND.); 

ENDSEC; 

END-ISO-10303-21; 
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