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A term6k megnevez6se:

A term6k tervezett
felhaszn6l6si tertilete:

K6relmez6:
mint az EME jogosultja

A term6k gy6rt6ia:

A term6k EMI Nonprofit Kft.
szakrendi jelzete (SZRJ):
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EME
EPIT6IPARI MUSZAKI ENGEDELY

PeStan d.o.o. 6ltal gyirtott Fluidterm PP'R nyom6cs6'
rendszer

A nyom6cs6-rendszer hideg', 6s melegvizell6t6si
rendszerekben alkalmazhat6**

Pe3tan d.o.o.
1300 Kaplara 189, Bukovik
34301 Arandelovac, Szerbia

Pe5tan d.o.o.
1300 Kaplara 189, Bukovik
34ii01 Arandelovac, Szerbia

5.4.3. Hfianyag csdvek
5.5.2. Menetes idomok csiivekhez
5.5.6. Hegeszthet6 idomok mfianyag cs<ivekhez

EtlE,6rv6nyess6g kezdete: 2013. 02. 01-

Emr 6rv6nyess6g v6gU*: 2018.02. 01.

** 6rv6nyes magyarorszAgi eglszs6gUgyi
alkalmazhat6

Az Epit6ipari MUszaki Engedely 9 oldalt tartalmaz.
* Az EME 6rv6nyess6g6nek v6ge felt6telhez kotott. Az
(www.emi.hu) ellen6rizend6.

.rr':r.'i vez6rigazgat6-helyettes
l:.,iermelesi 6s 6rt6kesit6si igazgato

d"Au
Matuz G6za

EME 6rvenyess6ge az EMI Nonprofit Kft. honlapj6n
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Jocr szABALyozAs Es alrru-eNos FELTEreur

EztazEME-t az Etr,tt Epit6sUgyi Min6s6gellenSrz6InnovSci6s Nonprofit Kft. 6llitotta ki.

- az 6pit€si term6kek mfiszaki k6vetelm6nyeinek, megfelel6s6g igazol6s6nak, valamint
forgalomba hozatal6nak 6s felhaszn6l6sdnak r6szletes szab6lyair6l sz6l6 3/2003. (1.

25.) BM-GKM-KvVM egyiittes rendelet,

- a 16/1998. (lKK.8.) lKlM Kozlem6nyben szerepl6 kijel6l6s,

- az EME-vel azonos jelzetU, 2008.01.29 6rv6nyess6gi kezdet6, 2013.01.31-ig 6rv6nyes
EME, valamint az A3-1172E-00074-2013 jelzetti Ut6ellen6z6si Jegyz6k0nyvben
r6szletezett vizsg6lati eredm6nyek 6rt6kel6se ala pj6 n.

Az EME jogosultja az a termdszetes vagy jogi szem6ly, aki rdsz6re az EUe+ az EMI
Nonprofit Kft . ki6llltotta.
Az EMI Nonprofit Kft. - mint j6v6hagy6 szervezet - ut6ellen6z6s keretGben jogosult
annak etlen6z6s6re, hogy az EME tartalma a term6k, a gy6rt6hely, valamint a vonatkoz6
m0szaki el6irdsok 6s jogszab6lyi kdrnyezet vonatkoz6sdban v6ltozatlanul bnn6ll, illetve
annak meghat6roz6s6ra, hogy az EME 6rv6nyess6ge milyen feltetelek mellett tarthat6
fenn, illetve hosszabbithat6 meg.
Az EME jogosultja az EME+ nem ruh6zhatja 6t mdsra. Az EME csak a fehiintetett
gy6rt6si helyeken el66l I itott term6kre vonatkozi k.

Ha az EtUg ervenyess6gi idej6n beliil honositott harmonizdlt eur6pai szabv6nyt adnak ki
a term6kre vonatkoz6an, a 3/2003. (1. 25.) BM-GKM-KvVM egytittes rendelet 6rtelmeben
az EMI Nonprofit Kft-nak a szabv6ny kdzz6t6tel6t k6vet6en egy 6ven belUl az EtUe-t
vissza kell vonnia, kiv6ve, ha a term6k a szabv6nyban foglaltt6l l6nyegesen elt6r. Ha az
EUe ervenyess6gi idej6n beliil Eur6pai M0szaki Enged6lyt (ETA) adnak ki a termEkre
vonatkoz6an, akkor az EME 6rv6nyess6ge nem hosszabbithat6 meg.

Az EME jogosultja k6teles bejelenteni, ha a term6k jellemz6i, tervezett felhaszn6l6si
tertilete vagy gyartasi kor0lm6nyei megv6hoznak 6s koteles k6relmezni az Enr|e

m6dosit6s6t.
Az EMI Nonprofit Kft. visszavonhatja a term6kre vonatkoz6 EME-I, ha az ut6ellen6rz6s
nem v6gezhet6 el, az ellen6z6s eredm6nye nem megfelel6, a bejelent6si
kotelezetts6ghez kapcsol6do m6dositdsielj6r6s az EMI Nonprofit Kft. hib5j6n kiviili okb6l
nem v6gezhet6 el, vagy a term6kr6l kideriil, hogy a tervezett rendeltet6si c6lra nem
alkalmas.
Az EME-I az EMI Nonprofit Kft. magyar nyelven, 6s a k6relmez6 ig6nyl6se alapj6n -
ut6lagos igenyl6s eset6n ktilon dijaz6s ellen6ben - angol, n6met vagy francia, esetleg
m6s nyelv0forditdsban is kiadja. Jog6rv6nyess6gi alap az EME magyar nyelv0 kiad6sa.

Az EME-I csak teljes terjedelm6ben szabad m6solni, vagy m6s adathordoz6n k6zreadni.
Kivonatos kozl6s6hez az EMI Nonprofit Kft. ir6sos hozi${rulitsa sztiks6ges. Kivonatos
k6zl6s eset6n ezt a t6nyt fel kell tUntetni. A rekl6m ismertet6k sz6vege 6s 6br6i nem
lehetnek ellent6tben az Epit6ipari M0szaki Enged6ly tartalm6val, 6s nem adhatnak okot
f6lre6rt6sre.
Az EME, mint m0szaki specifikdci6, nem helyettesiti a term6k forgalmaz6s6hoz,
felhaszndl6sdhoz, be6pit6s6hez, haszn6lat6hoz sztiks6ges egy6b engeddlyeket,
igazolSsokat (pl. kornyezet- 6s vagyonv6delmi, eg6szs6giigyi, 6pit6si hat6s6gi), 6s
megfelel6sGg igazoldsi dokumentumokat (pl. megfelel6sdgi tan0sitv6ny, Uzemi
gy6rt6sellen6z6si tan0sitv6ny, els6 tipusvizsg6lati jegyz6k6nyv, sz6llit6i megfelel6s6gi
nyilatkozat).
Az EME alapj6n kiadott megfelel6sdg igazol6s nem jogositja fel sem a gy6rt6t, sem a
forgalmaz6t a CE megfelel6s6gijelolds feltiintetes6re a termdken vagy annak
csomagolds6n.
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Az Epir6rpanr u0szlxr rruceoElvRe voxRrxoz6 xUl6rulee es
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ADATOK

A term6k gy6rt6si helye(i)

Pe5tan d.o.o.
1300 Kaplara 189, Bukovik
34301 Arandelovac, Szerbia

Aterm6k leir6sa

Pe5tan d.o.o. 6ltal gy6rtott Fluidbrm PP-R nyom6cs6-rendszer
A csdvek 6s kdt6elemek alapanyaga random kopolimer polipropil6n (PP-R, 3. tipus).
A rendszer elemeinek kot6se polifriziiis hegeszt6ssel tort6nik.
A csovek 6s idomok m6retei: @16mm{3 mm

A term6k tervezettSellnszni]fuimk a leir6sa

A nyom6cs&rendszer Cprtetg6peszeti iv6viz-ellStdsi rendszerekben a k6vetkez6k
szerint alkalmadnt6:
fv6viz Ml6zatokban* n"C- 10 bar
lvlelegviz Mklzatokban* 6O"C - 10 bar
" 6rv6nyes egesaegugyi enged6llyel

1.2.

1.3.

2. JELLEMZoKESVIZSGAI.ATI/MEGITELESI MODSZEREIK

2.1. A termr6k mfiszaki jellemz6i, azok ifit1hagyott 6rt6kei 6s vizsgilati/megit6l6si
m6dszerei

Term6kjellemz6 Term6kiellemz6 6rt6k Vizsg6lati vagy sz6mitisi
m6dszer

2.1.1. Mechanikai ellen6ll6s 5s stabilitis
Alkalmaz6si oszt6lyok 1-es osztSly MSZ EN ISO 15874-1:2004 4.

Mechanikai jellemzSk
- Besl6 nvom6s6ll6s5o

Reped6s, szivdrg6s nem
tapasztalhat6

idt. MSZ EN 921:1995;
MSZ EN ISO 1167-1:2006

Fizikai 6s k6miai jellemz6k
- Hosszvdltozds cs6:

idom:
- H6stabilit6s
- UtesatOsag
- MFR kever6ken
- MFR v6ltozds

MSZ EN ISO 15874-3:2OO4 L
3 2o/o

s 2o/o

Ne repedjen
<,loo/o
< 0,59/10 perc
legfeljebb 30%

MSZ EN ISO 580:2005;
MSZ EN ISO 2505:2005
idt. MSZ EN 921:1995
ISO 9854:1994
MSZ EN ISO 1133:2005
MSZ EN ISO 1133:2005

2,1.2. Ttizbiztonsig

2.1.3. Higi6nia, eg6szs6g 6s kiirnyezetv6delem
Aziv6vizzel 6rintkez6 term6kek el6gits6k ki a2O1l2O01 (X.25.) sz6m0
Kormdnvrendelet el6lr6sait.

2.1,4. Haszn6lati biztonsig

Projektszdm: A3-l 1 72E-00O74-2013EMt: a-zatlzoot
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2.1.5. 7a1- 6s rezg6s elleniv6delem

2,1.6. Energiatakar6kossig 6s h6v6delem

2.1.7. Tart6ss6q
Ciklusos h6terhel6snek val6
ellen6ll6s

MSZ EN ISO 15874-5:2004
4.5

MSZ EN 12293:2000

2.1.8. Eqv6b iellemz6k

Kivitel. szfn
MSZ EN ISO 15874-2:2004

5.
szemrev6telez6s

Jelol6s (csovek) MSZ EN ISO 15874-2:2004
10.

szemrev6telez6s

M6retek (cs6vek) MSZ EN ISO 15874-2:20O4
6.

Kalibr6lt m6r6mfi szerrel

M6retek (idomok) MSZ EN ISO 15874-3:2004
6.

Kalibr6lt m6r6mfi szerrel

Jelol6s (idomok)
MSZ EN ISO 15874-3:2004

11.
szemrev6telez6s

3. MEGFELEL6SEG IGMOLAS KOVETELMENYEI

3.1. Megfelel6s6g igazol5sim6dszer(ek)

A 20O2l359lEK bizotts6gi hat5rozat alapj6n,
a 89/106/EGK tan6csi irdnyelv lll. mell6klet 6s
a3l2OO3 (1. 25.) BM-GKM-KvVM egyi.ittes rendelet 4. sz. mell6klet szerinti:

(1+) rendszer.

3.2. A gy6rt6 feladatai

3.2.1. Els6 tipusvizsgilat
Az elsS tipusvizsg6lat sor6n a 2.1. pontban leirt term6kjellemz6k vizsgSlat6ra kerUljdn
sor a 2.1.3. pontban szerepl6 term6kjellemz6 kiv6tel6vel. A gy5rt6 jelen EME
kiad6s6hoz v6gzett alkalmass6gi vizsg6latok eredm6nyeinek felhaszn6l6s6val
osszedllilhatja az els6 tipusvizsg6lati jegyz6kdnyvet amennyiben a 2.1. pontban
leirtak teljesiilnek.

3.2.2. Uzemi gyirt6selle n6rz6s (UGYE)
A gydrt6 k6teles olyan UCye rendszert kialakltani, dokument6lni 6s mfikddtetni, mely
biztosftja, hogy a forgalomba hozott term6kek igazolhat6 m6don folyamatosan
megfelelnek jelen EME kovetelm6nyeinek. Az a gydrt6, melynek a,min6s6girdnyitdsi
rendszere megfelel az EN ISO 9001-nek, 6s azt kieg6sziti a jelen EME-ben el6ir7, az
Uzemi gy6rtdsellenSrz6sre vonatkoz6 k6vetelm6nyekkel, rigy tekinthet6, hogy az
Uzemi gy6rt6sellen6rz6si rendszere megfelel a kdvetelm6nyeknek. A term6kre
vonatkoz6an a gy6rt6 feladata olyan Uzemi gy6rt6sellen6rz6si rendszer kialakit6sa,
mfikddtet6se, illetve ellen6rz6se, mely a term6kek folyamatos megfelel6s6g6t
biztosftja.

Az tizemi gy6rtdsellen6z6si rendszernek tartalmaznia kell:

- a megfelel6s6g igazol6si eljdr6s keret6ben szUks6ges feladatokat 6s ezek felel6s6t,

Projektsz6m: A3-1 1 72E-0007 4'2013tMe: n-zetnooz
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- a kijelolt tantisit6 szervezettel val6 kapcsolattartSst r5s a bejelent6si
kotelezetts6geket,
- a szem6lyzet k6pzetts6g6re 6s oktatds6ra, a gy6rt6- 6s vizsgSl6berendez6sekre, az
alapanyagokra, a besz6llitott term6kekre, a gydrt6si folyamatra, a felmerUl6 nem
megfelel6s6gek 6s reklamdci6k kezel6s6re 6s az Uzemi gy6rt6sellen6rz6si rendszer
- gy6rt6 Sltali - felulvizsgSlatflra vonatkoz6 szabSlyozdst,
- az Uzemi gySrt6sellen6rz6s keret6ben - a gy6rt6sellen6rz6s vizsg6lati terve szerint
- v6gzend6 vizsgAlatokat, melyek gyakorisdgdra 6s vizsg6lati m6djdra vonatkoz6
k6vetelm6nyeketazalAbbititbl1zattartalmaaa:

az Uzemi gy5rt6sellen6rz6s keret6ben v6gzett vizsgdlatok eredm6nyeinek
ert6keles6t az els6 tipusvizsgSlat eredm6nyeinek 6sszevet6s6vel.

3.2.3. A term6ket kis6r6 term6kjellemz6inek megad6sa

A term6k csomagol6s6n, mag6n a term6ken vagy kis6r6 dokumentumain a
k6vetkez6 term6kjel le mzSk 6rt6keit kel I megad n i :

term6k tipusjele, n6vleges 6s/vagy csatlakoz6 mdrete, nyom6sfok ozata.

3.2.4. 5z6l lit6i Megfelel6s6gi Nyilatkozat ki5llit6sa

A gydrt6 dltal ki6llitand6 nyilatkozatnak a k6vetkez6ket kell tartalmaznia.
Az 6pit6si term6k sz6llft6j6nak (gy6rt6j6nak, forgalomba hozol1nak,
tov6bbforg almazqfinak) nev6t, azonos ft6 jel6t (m6rkajel6t) 6s cim6t.
Ae. 6pft6si term6k rendeltet6si c6lj6t (felhaszndl5si terulet6t) 6s az
azonosftdsdhoz szuks6ges adatait, a gy6rt6s d6tumdt, a term6k tipusdt.
Azon kijelolt szervezet megnevez6s6t, azonoslt6si szdm6t, melynek tanrisitvSnya
alapjdn a megfelel6s6gi nyilatkozat kiad6sra kerUlt.
Jelen EME azonosft6jdt, amelyeknek az 6pit6si term6k vizsg6lattal igazoltan
megfelel.
A megfelel6s6g i nyilatkozat 6rv6nyess6g i idej6t.
A sz6llft6, gy6rt6, forgalmaz6 megfelel6s6gi nyilatkozat alAirilsdra felhatalmazott
k6pvisel6j6nek nev6t (olvashat6an) 6s beoszt6sdt.
A megfelelSs6gi nyilatkozat azonosit6 szAmAt, a kiadds d6tum6t, a ki6llit6
c6gszerU alSfrds6t.

Projektsz6m: A3-1 17 2E-0007 4-201 3

1. t6bl6zat
A vizsq6lt term6kiellemz5k Vizsq6lati m6dszer Minim6lis vizss6lati qvakorisis
Cs6
Anvaqmin6s6s mUszeres vizsg6lat min. be6rkez6 t6telenk6nt
M6retek (6tm6r6,
falvastaos6o) m6r6eszk6zdk. kaliberek gy6rt6s kozben folyamatosan

Jelol6s szemrev6telez6s min. naoonta

Bels6 nyom6s6llosdg

MSZ EN ISO 1167-
1:2006
MSZ EN ISO 1167-
2:2OAG

min. naponta m6retenk6nt 3-3 db

ldom
Anyaqmin6sel mriszeres vizsq6lat min. be6rkez5 t6telenk6nt
M6retek, csatlakoz6 menetek m6r6eszkozdk, kali berek min. 1x naponta / q6p
Tomors6q nyomdspr6ba min. 100 darabonk6nt

EME: N287|2OO7
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Kieg6szit6 inform6ci6k:
A term6kre vonatkoz6 Felhaszn6l6si ritmutat6 (6tadva I a gyArt6 honlapj6n el6rhet6,

stb. megjelol6ssel).

A megfelel6s6gi nyilatkozat formai k6vetelm6nyei :

A nyiiatkozat 
-fotbtt 

form6ja nincs el6irva. Aftaleban 6n5ll6 bizonylat, amelyet a

kiszdllitds sordn a szdlliimSnyhoz, vagy a sz6llit6lev6lhez cElszerfi csatolni'

M6ret6ben, form6j6ban igazodhat a gy6rt6 egy6b c6ges iratainak kUlalakj6hoz, vagy

a term6khez csatolt be6pit6si-, kezel6si 6s haszn6lati ftmutat6hoz.

3.3. A kijel<ilt tanrisit6 szervezet feladatai

3.3.1. Els6 tipusvizsg6lat

pE els6 tipusvizsg6lat sorAn a 2.1.3. pontban leirt term6kjellemz6k vizsg6latdra

kertiljon sor.

A kijelolt szervezet / vizsg6l6 laborat6rium a jelen EME kiad6_s6hoz vr6gzett

alkalmass6gi vizsg6latok eredm6nyeinek felhasznSlSs6val dssze6llithatja az els6

tipusvizsg6lati Oofurentdci6t, amennyiben a 2.1.3. pontban leirt kozeg6szs6gtigyi

felt6telek teljestilnek.

3.3.2. A gy6rtisellen6rz6s alapvizsgSlata

g.g.2.1Az Uzemi gy6rtisellen6rz6si rendszert leir6 dokument6ci6 el6zetes
feliilvizsg6lata

Ennek keret6ben a gydrt6sellen6rz6s mUkdd6s6t, a gy6rt6s folyamat6t, valamint a
hozz6 kapcsol6d6 ellen6rz6sek 6s vizsgdlatok elj6rdsSt le[r6 - gydrt6 6ltal k6szftett -
dokumentumok felulvizsgdlat6nak elv6gz6se tort6nik meg.

A felirlvizsg6lat alapjdn 6rt6kelt, hogy a term6kek min6s6gszab6lyoz6sa megfelel6-e,

6s osszhangban van-e a 3.2.1.-ban el6irt kdvetelm6nyekkel.

3.3.2.2 A gyirtisel len6rz6s alapvizsg6lata a helyszinen

Az alapvizsg6lat keret6ben ellenSrzott 6s 6rt6kelt, hogy az Uzem a gy6rt6sellen6rz6si

dokumerf6ciOnak megfelel6en v6gzi-e a tev6kenys6g6t, tov6bb6 a gy6rt6 6ltal
v6gzett 6iten6rz6sek Es vizsg6latok alkalmasak-e a term6kek megfelel6s6g6nek

mJg6ltapitdsdra, kUl6nos tekintettel a kdzeg6szs6gUgyijellemz6kre. Az alapvizsgdlat
kiterjed arra, hogy a gy6rt6 rendelkezik-e azokkal az eszk6zokkel, amelyek

szq(s6gesek a kOvetelm6nyeknek megfelel6 term6kek el56llit6s6hoz,6s adottak-e a
gydrtdsellen6rz6s elv6gz5s6nek szem6lyi 6s tdrgyi felt6telei'

3.3.3. A megfelel6s6gi tanfsitv6ny kiadisa

A kijelolt tan0sit6 szervezet - az els6 tipusvizsg6lat 9s ,a gy6rt6sellen6rz6s

atapvizsgritat6nak 6rt6kel6s6re alapoana -' MEGFELEL6SEGI--TANUSITVANY
kiad6s6val igazolja a term6kek megfelel6s6g6t.

3.3.4. A megfelel6s6gi tanris'lW6ny 6rv6nyben tart6sa

A kijelolt tan0sit6 szervezet az Ozemi. gy6rtdsellen5z6s folyamatos felUgyelete

atapian a kiadott MEGFELEL6SEGI TANUS|TVANY-I 6rv6nyben tartja.

Az Ozemi gydrt6sellen6rz6s folyamatos felUgyelete 6vente egy alkalommal kerUl

elv6gz6sre,-iartalma megegyezik az alapvizsg6latn6l leirtakkal, azzal a kiv6tellel,
Projektsz6m: A3-117 2E-0007 4'2013EME: A-28712007

KBiA-l l-04.2-2Ol 30305-E ME m6dosftott-hosszabbitott



l:r /Itl:n;rI::TI

4.

4.1.

Epir6lpnnl mUszRxr erueeoEly

hogy a dokumentum feltilvizsg6lat csak az alapvizsg6lat 6ta m6dositott
dokumentumokra terjed ki.

Az iizemben vett mint6k szrir6pr6baszerfi vizsgilata
A kijeldlt szervezet feljogositott k6pvisel6je sz0r6pr6baszer(en 6vente egy
afkalommal az aldtlbiakban meghat6rozott m6don 6s mennyis6gben mintdt vesz a
gydrt6tizemben:

Y]nJ" nagysdga:10 m cs6 minden m6retben, minden idomb6l, minden m6retben max.
1odb.
Mintav6tel m6dja: gy6rt6sb6l, vagy raktdrb6l v6leilenszerfi en kivdlasztva.A sz0r6pr6baszerfi vizsg6latok a term6kek kdzeg6szs6gugyi kovetelm6nyekkel
6sszefUgg6 l6nyeges tulajdonsdgdra vonatkoznak.
A sz0r6pr6baszerfi vizsgSlatokhoz kiv5lasztott mintdkon a k6zeg6szs6gUgyi
kovetelmrSnyeknek val6 megfelel6st kell ellen6rizni (pt. kiold6dds vizsgdtaii).A sz0r6pr6baszerU vizsg6latok eredm6ny6t vizsg6lati jegyz6konyvUen kell
dokumentdlni.

ALKALMASSAGI FELTETELEK, AJANLASOK

Al kalmass6gi felt6telek

1
{;,

3.3.5.

4.1.1. Term6k
A term6kek kialakft6sdban, anyagaiban bekdvetkezett v6ltoz6sok eset6n 6jabb
alkalmassdgi vizsgdlat elv6gz6se szriks6ges.

4.1.2. Gy6rt6s

A term6kek gy6rtSs6ban alkalmazott technol6gi6ban, vagy gy6rtds helyszin6ben
bek6vetkezett v6ltozdsok eset6n rijabb alkalmass6gi vizsg6lli elvegzese szriks6ges.

4.1.3. Forgalmaz6s

4-1.3.1A term6khez vdsdrl6i tiij6koztat6t (gySrtmdnyismertet6t) 6s be6pit6si ritmutat6t kel
mellSkelni, amelyeknek legal6bb az alfubbi adatokat kell tartalm aznia:
- a gy6rt6, forgalmaz6 neve, cime
- az EME sz6ma

- a term6k megnevez6se, kialakit6sa
- a felhaszn6lSsi tenllet
- f6bb m6retei
- r6szletes szerel6si utasftdsok

4.1-3-2A term6keket meg kelljeltllni a vonatkoz6 szabv5nyok el6irdsai szerint:
- nyom6csovek: MSZ EN ISO 15874-2:200410., idomok: MSZ EN ISO 15874-3:200411.

4.1.4. Be6pit6s

4.1.4.1 A Pe5tan Fluidterm Pp-R nyom6cs6-rendszer
- iv6viz h6l6zatokban* 2O"C - 10 bar;
- haszn6lati melegvlz hdl6zatokban*60"C - 10 bar;
dsszetartoz6 h6m6rs6kret-nyomds6rt6k pdrok eset6n al ka lmazhat6.*6 rv6nyes m agya rors z6gi eg6szs6g u gyi e n g ed 6 | lye I

4.1-4.24 nyom6csovek iv6- 6s haszn6lati melegviz h6l6zatokban csak 6rv6nyes
eg6szs6gtigyi enged6llyel 6s az abban le irt felt6telek betart6s6val alkalmazhat6k.

4.1.4.3A term6ket a gy6rt6 ftmutat6sa szerint kell be6piteni.
EvE: n-zaz/2oot projektsz6m: A3-l1z2E-00 or4-2o1g
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4'1'4'4 Csak szennyez6d6s 6s s6rUl6smentes a vonatkoz6 term6kszabvdnyoknak megfelel6
csoveket 6s idomokat szabad a cs6hdl6zatokba be6piteni.

4'1'4.5A cs6vezet6.kek h6tdgulds6nak kompenz6ldsdt meg kell oldani. Alj2atban
(padl6burkolat_ alatt) v6gzett szerel6s tilos! raszertelzetuen, faoroesatorn6ban
cs6kdt6s l6tesft6se megengedett.

4'1.4-6A hegesztett cs6kdt6seket kdrosit6 hat6sri hriz6 6s hajlft6 ig6nybev6tel nem 6rheti.
4'1'4'7 A term6ke\ csak a hegeszt6s technol6gia el6lrdsainak betart6s6val, rendszeres

id6szakonk6nt, de legaldbb 9v.9ntq, illetve a javitdsokat k6vet6en felUlvizsg6lt,
fu n kciond I is an al ka I m as heg eszt 6eszk6zzel h ege#tnetot.

4'1'4'8lv6-, 6s haszndlati melegvlz terUlet6n tdrt6n6 felhasznalas eset6n a cs6rendszert
1x24 6reig iv6vizzel, illet6leg 60'C-os melegvizzel fel kell t6lteni, i4a- 

".6Aat6 
vizet

a csatorn6ba engedni, a4hlAartdsi cdlokra felhaszndlni nem szabad.
4'1'4.9oly9n teruleten, ahol a talaj olajos, benzines vagy old6szeres szennyezetts6ge

val6szlnfi (Uzemanyagtdlt6 6llom6s, szerel6m(hely, vegyi uzem, stb.) i term6klt
nem szabad haszn6lni.

4.2. Aj6nl6sok

4'2-1- Aj6nl6sok a csomagolishoz, szdllitdshoz 6s raktdrozdshoz

A csomagol6snak tartalmaznia kell a gySrtm6nyismertet6t 6s be6pft6si 0tmutat6t is.
A csomagol6snak biztosi'tani kell, hogy a term6kek a szdllftds, rakod6s 6s t6rol6s
sordn fell6p6 ig6nybev6telek eset6n ne-k6rosod hassanak.
A csoveket 6s idomokat a raktdroz6s sor6n a napf6ny, kdrosft6 ibolydn t0li (UV)
sug6rzdsdt6l v6deni kell.

4.2.2' Aj6nl6sok a hasznflathoz, a karbantart6shoz 6s a javftdshoz
A term6keket szakszer0en kell be6piteni, csak olyan szersz6mok haszn6lhat6k,
a m e lyek ne m kd rosftjdk, roncsolj6k fel tiletti ket.

Projektsz6m: A3-1 172E-OOOT 4-2015
tme: a-zgztzooz
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5. UToELLEN6nzes ES EGYEB FELTETELEK

5.1. ez En||e 6rv6nyess6ge alatt elv6gzend6 ut6ellen6rz6sek

Az EME 6rv6nyess6gi ideje alatt elv6gzend6 ut6ellen6z6sek:

Az ut6ellen6z6s elv6gz6se vonatkoz6, aztMl Nonprofit Kft. r6sz6re elkUldend6
kdvetkez6 meg biz6s h at6rideje 20 1 5.07 .31 Az ut6el len6rz6si k6te lezetts6g
elmulaszt5sa eset6n azEME hat6ly6t veszti, 6s az EMI Nonprofit Kft. torli az
6rv6nyes Eplt6ipari Mfiszaki Enged6lyek adatb6zis6b6l.

5.2. ez EUe egy6b felt6telei

Az . aktuSlis term6kv6laszt6kra vonatkoz6 ismertet6k, prospektusok, illetve az
alkalmazott megfelel6s6gi igazol6sok mint6ja megkUldend6 az ut6ellen6z6s
alkalm6val.

llt-- \__
(Moln6r Benjamin)

Projektvezet6
(Budav6ri Zolt{n)

Mfiszaki Ert6kel6 lroda
vezet6
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