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t~/t <1.1 f-:ME -1 a.l í:plté~i)gyi :\linó~gclk'n6r/Ö Inn()v3ciós Nonprutit Ktt állítotla'kt.
- ill építési tcnnékck musJö1ki kövctclmclI)'cinc:k. mcgfclclöség igazolásának. \alamim

ti.irgalolllh.1 hOJiltalának Cs fclhasznalásának n..~llctcs szab.ílYí.uról slólÓ 3/~OO3. (1. 25.) BM

(,KM-K vVM ~gyi.iltcs rendeld .
•11111)'1'18. (IKK.8.) IKIM KÜlleményben Slerepl'; .ijclillé,.
;1.1 "'1\1I~.\cI a/onnsjdJcÜi és JátumÚ Alkalmassági Vi/.sgálati J~gy7ököny\ ..hen rC~llctc7ett
\ll.s~álati credm~n}ek értékelése

.tl':lpJán.

\/ ":~11: il'~osultja - al. a tcnnc:szctes \agy jogi sJ:t:mély. aki (amely) kÖl\"el!cnul vagy
:"'épviscll)j~ Útján kéne. ~s aki részére al f:ME-t az I~~II Nonprofit Kft. kiállította· felelos
,tiCrI, hng)' il termék mcgfeldjen aL f~ME clöidsainak. továbhá, hogy a fclhas/.náló minden
Inti.>mláciÓImcgk3pjon. amely il tervezett célra való t"clhaslnáláshol szükséges.

,\1. ÉMI \':ouprofil Klt. - mint jóváhagyó S.lcrvelel . jogosult annak dlcnor/ésérc. hOg) az
U\'1E elÖirúsait oclartják-c. a termék mcgfelel·c a mUs.l.akispcdlikációnak. AJ, utOcllcnl)rJé~t
<J.l f~MI Nonprofit Kn, - CI kérclmcl'ö költségére - laboratóriumban, gyár1ási hdYl·n. a
J..erclmcJ:l)(elephcl)'én és a termek bcépités referencia helyén \·':gcJ.heli,

EME-I kiárÚlag annak jogosuhja has.lnalhalja fel mÜs.laki s[K.'CilikáciÚként il megfclelihég
Iga/nlás kiállításáho/. Az 1::\11--: jogosult ja ;ut nem ruházhatja .h másra. Al (~ME csak .1

fl:lliintelcllll.yartási helyeken eh1:illitOIt(cnnékrc \"HlatkoJik.

lia <11: f~~tE érvényességi idején hdü! honosított hamlOnilált europai s:I..abvl.Ínyt adnak ki il

termékre vunatko/Óan. d 3/2003. (1. 25.) BM~GK~1·KvV~1 egyuttes rendck1 ~nelmében aJ:
(MI Nonprofit Kft·nak a '~J,ab\any könététclcl köveloen egy c\cn bcHiI az i~ME-1 vissza kell
vonnia. ki\"é\:e, ha il lennék a sznbványban foglalttol lényegesen eltér.

\l I~~II Nonprulit K11.ViSsl'lvonhatja a lennékre vonatkoló i~ME.t, ha az ulócllenör/és nem
",,","ge/hclóci. vag) aL ellcnörJ':s eredményc nem rncgfelclö. vagy a termékröl kiJerill. hog)' a
Icryc/eH rcndeltetési célra ncm alkalmas. I\Z ÉME jogosuhja köteles bcjdcnteni, ha a (ennék
jdkmá)i 'wilgya ~yártási kÖrOlményck rncgváhoJnak. Ezt követocn az ÉMI Nonprulil Kft.
dÖnti el. hogy al EME lovábbra is érvényben rnaradhill-e. vagy üj eljárásI kell keldeményellll
az I:ME visszavonása mellctt. lia ennek eMÖntéséhcl. Vi7."gálatokra v3n s:tÜkség. al f:MI
~onprofit Klt. erre .).1 idÜre fcltUggcsztheti .1L f~MEer\"én)csségcL

,\1. f:M I:~I iI.l I~MI Nonprofit KU. magyar nyelvcn. ~s ;1 kérclmc/ö ig":n) lésc alapjan. angol.
nemeI \ag) francia. c~ctleg Imis nyclvü fordításoan is kiadja. Jngérvényességi alap ;ll(~~"E
mag.yar n)cl\tI kÜu..tisa.

AL f~ME-I ~sak leljes terjcdclrnébcn SJ.abJd másolni. vagy mÚs adathordolón kÖlrcadni.
Ki\'omttos kÜzléséhcL az í~MINonprofit Klt. irásos hou.ájámlásll slükségcs. Kivonatos kÖzlés
eselen eze a I~n)'t fcl kell Iíh1lctni. A n:kl;im i'\mcrtctók 'iIÖvcge és ábrái nem lehelnek
I."JlcntélOcn11/ EpitöipaIi MÜSLakjEngedély tartalmával. cs nem adhatnak okot féln:ér1ésr~. ~~

r'l. I~ME. mini müsmki specifikáció. ncrn hcl}'cttcsíli a tennék forgalmaz:\sáhoJ. felhasl
nálásáhlM. océpíté~hc:l .• használatáhol SLükséges ~gyéb engedélyeket (pl. egésl~égügyi.
építéSI hatosági). tanúsítványokat tpl. túz\"éddmi. tennék megfclcl,'\ség igazolási).

,'L t~ME •.,hll>ján kiadntt mcgfelel,'\:-.:égigazolás nernjogositja tel scm a gyártói. sem a
fnrg.lhna/ ..Ót a CE ml'gfelclt'\ségi jelölés feltüntetésére a lenn~kcn \agy annak csornagolásán.
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\ termék 1I)'artója:
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mint al Í:MEjogosultja
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1. ADATOK

1.1. A termék gyártási helye(i)

Cotimco S.t\.

Ctra. La Poh la n"22 - Vilanova del Cami OH788 (Barcelona) Spanyolország

2.1. ,\ termék muszaki jcllemlöi. aLOk jóváhagyolt értékei és vízsl:álati/mel\ítélési
módSlcrei

G~'~mt~j~llc"!~!í.,, __ - l\1értékeg~s. ~:rték __ -I~gá~i n",lsler .J

rAnya~ __ . . ~gratitosöntöttv~N 1563:2012 ~ ~

II ernH~k..:k

~;:;-h,,,1"el';::~-;;-g-iOJ---·- --Fnm-Oflegalább agyltlt." Ith.•1 J

...-- mcgadott meret

! S/cllözonYllasok kcrco,;ltmctslctc I

j D, ~ 600 mm ~Is/.anad szélcsscg I
I I j atrnér6Jc\ocl raJlolt
I ~ k()rteniletének 5 %-a

1), > 600 nun I em- I 140--1
~~;'élyscg (A) I mm i legalább 50 I

l_pJOO csctcn ---.J..---- ~ __ jÖSSlCS rcs"élesség Iaj I 111mI D, :> 400 mm ~ 9

Itclfck~ÖtclÖlctck. IcfCdés T----- swbll. m4,')ldulatlan '

~-- - f----r---hcly/etú le~~-1I\1SZ EN 113: 1999
f a keret magassága I mm legalább a gyártó ahal
>---- . - megadott érték

! " lcd lapok és rácsok ri
! rögzírése biztonságos kÖ7.lc~kcdést
I hiztosítsa

I kicmcléo,;c I eredményesen IcllazíthatÓ
L : és nyitbató le~

! ..\ ráeSl)k rCscinck men:t.:. a belépo ; a s7.3bad felület legaláhb

~rcsllmCls/et 1 30%-a ~ 1

Iteherbirás~~!ytál)' -. ----t-~(!Q........---- Ira:Jl; J~~~.á~(=~~~_F-ne~ _ ::.. __ ~ 1);300 L J

J. ~IU;FI;I.ELÖSI·:G IG/\ZOL\S KÖVETEL.'vIÉ;\IYEI

.1.1. Megfol<l,;sél\ igalolási módSler(ek)

t\ HI)/IOÓIEGK l"nÚes; irányelv lll. mellcklet cs " 3/2003 (1. 25.) BM-GK:'vI-KvVM
egyÜttes rcndelet 4. sz. melléklet szcrinti: (3) rends:r.cr.

,.I egy"er 5000 db-ként

L
I tipusellenört':s

r cgy"er 5000 db-kcnt

P'egyszer 5000 db-kcnt. de
legalább 6 havunta

nÜndcn darab

I . táblázat

\'iLSe.álati módsler

,\ISZ I:N 12J:1999

~Ie)!iclölés

.\ \o'iLS2ált terOltkiellemlök
,\lt~!ánl.1Skövetelményck
SLdlólon\o·ílások

SLcllölÖnlílások méretei ~

S",bad szé~ j
Behcl}:czési mélység ,

Osszt:s résslélcsség _ I
I'ellchö felületek l

_~ögzités !
A rések mérete

Rögzítclts~
.Felületi t~lajdunságok--
Fedla~ és rácsok kiemelése _
,~ keret felfeb'cSt: -- __ 1
!\ keret magassága _

~)'_i!~si Sl.~!t n_ •• _

ViLsgalócn)

.1.2. ,\ gyártó reladatai

3.2.1 Ü/em; gyártáselleniirlcs (ÜGYE)

A gyártó köteles olyan ÜGYE rendszert kialakitani. dukumentáln; cs mliködtellli.

mcly biJtosítja. hogya torgalomba hozott h:m1ékck igazolható mÓdon tolyamatosan
meglelelnek jelen ÉME követelmcnyeinek.

Al a gyártó, melvná a minöscgirányitási rendsIere megfelel al EN ISO 9001-nek. és

<lJ:t kiegészíti a" jelen ÉME·bcn dÖírt. az Üzemi gyártáscllcn6rzésre vonatko,-Ú
kÖvclclményckkcl. úgy tekinthctÖ. hogy aL üzemi gyártásellcnÜrLési rendszere
megfelel a követelm~nyeknek.

{\ tcnnckr~ vunatkozóan a gyártÓ fclm..lala olyan üzemi g)'ártáscllcnÖr/ési rendszer

kialakilása. mliködlet~se. illetve elJenörzésc, mely a termékek folyamatos
megtclelöségct hiztosítja.

{\I üzemi gyÚrtáscllcnör/ési rcndslcmek tartalmalnia kell:

- il 11leglcld6ség igazolási eljárás keretében szükségcs teladalokat és c/ek fclclösét.

- a sz~mélY/ct képzcttscgérc és oktatására. a gyartó- cs vizsgálÓbercndczcsekrc. az
alapanyagukra. a hcszállitolt tennékekre, a gyártási !(,Iyamatra. a felmerülö nem

mcgfcldöség~k és rc~lamációk kClclésérc cs az ilzemi gyártáscllcnÜrJ:ési rcndsi"cr
- gyártó általi - felülvizsgálatára vonatkozó szahályozást.

aL. ülcl1li gyártáscllenörzés keretébcn végzendö vizsgálatokat. melyek
gyakor;S(ígára cs vizsgálati módjára vonalkozó követelmcnyeket az aláhhi táhl,uat
tartalmazza:

JEl.I.Et\UÖK lóS VIZSGÁLATl/MEGiTÉLÉSI MÓDSZEREIK

.\ termék és a termék ter ••.•lclt felhaslnáJásának leírása

D JOO terhelcsi oSltályú önti;tlvas "knalctedcs (1. mellCklel) közlekedcs; területen
valÓ <Jlkalmazásr3

II.

1.2

2.

E:::::~
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6. \IH1.ÉKLETEK

5. UTÓELLENÓRZ(,S (,S EOY(,B FEL n~TELEK

5.1 .. \z ~:ME érvénY'essé~e alatt elvé~Lendo utóclleniir"Lések

A~ (;ME é"ényosségi ideje alatt elvégzendo utóellenorzések: 5 éV'ben 2 alkalommal

Az. utóelleníirzés eivégzése vonatkozó. az (,MI Nonprofit Kt!. részére elküldendo eiso

meghízas határideje 2014. OS. 31. Al. utódlcnÖrlési kötelezettség elmulasztása csetén
.1/ ÉME hatályát veS/ti. és az I!MI Nonprofit KI\. t<\rli az é"ényes f;pitóipari Müszaki
Engedélyek adatbá~isáhÓI.

~.1.2. (jyártÚs

1\ g)"<lrto kÖteles <1 gyártás során fnlyamatosan cllcnÖrizní a vonatkozó döín.ísok

hCfartásÚt a gyártási tervnek megfelclÖcn .

-i.IJ. Forgalmaz;is

:\1. ..1knalcfcdések h:nnéktájékoztatóval, beépítési utasítással és SzállítÓi mcgfelclÖségi
n}ilatko~atlal fi>rgalma/hatók.

4.1.4. Beepítés (te,,·C"~és. kivitelezés)

.\ lermékek kizánílag kiviteli tervek alapján építhetók be. A beépítést a megfelelii

építési cI<iirásokkal Üsszhangban kell elvégezni. A telfekvo lelilleteket úgy kell
"ivitelezni. hogya IetCdés stahil. mozdulatlan helyzetú legyen .

.JI ÜJ:cmi g~3rtÚsdlcnl)rzés kcretében \égJ:ctt \izsgálalok cn:drnénycinck
~rtékdését az elsö tipusvizsgálat eredményeinck Összcvt:'tésévcl.

.;.1.';. :\ terméket kíséri) tcnnékjcllcll1lÖinck megadása

t\ lennék esomagnlásán vagy kisérö dokumentumain a kÖvclkc/o tcnnékjcllcI111Ök
értékeit kell megadni:

il tcrhelési osztályt:
a gyártó nevét és jelét (akár kódoltan);
c szahviÍny (MSZ EN 124: 1999) jelzetél

1.2.3. ';zÚllítói Mogfelelíiségi Nyilatkozat kiÚllítása

..\ gyártÓ által kiitllítandó nyilatkozatna" a következoket koll tartalmalnia:

Az épitési temlék szállitÓjának (gyártójának. torgalomha hOlójának.
lovábhforgalmazójának) nevét. azonosítÓ jelét (márkajelét) és címét.
Az épitési lennék rendeltetési célját (telhasználási területét) és az azonositásához

"izükséges adatait, a gyártás dátumát. a tennék típusát.
Alon kijelölt SICf\·czct I11cgncvczését. azonosítási számát. melynek cls6
tipusvizsgálata alapján a I~eglelelöségi nyilatkozat kiadásra kerult. '"
Jelen ÉME azonosítóját. amelyeknek az épitési temlék vizsgálattal igazoltan
megfelel.

A mcgfCJclÖségi nyilatkozat c:n- énycsségi idejét.
i\ szállítÓ. g)ártÓ. t'''galmazÓ megteleliiségi nyilatko~at aláírására telhatalmazott
képviseiojének nevét (olvasható",1) és beosztását.

,\ megfclclÖségi nyilatkozat azonosító számát. a kiadás dátumát. a kiállító
~égszcrü aláírá.~ál.

KicgésJ:ítÖ inf()nnáeiÓk:

,\ tennékre "onatkozÓ Felhasználási útmutató (átadva! a gyártó honlapján elérhetíi.
slh. megjelöléssc!).

A moglCleiiiségi nyilatkozat fomlai követeiményei:

A nyilatkozat kötÜtt I<"mája nincs elöi"a. Altalában önálló bizonylat. amelyet a
"iS/itllitás során a szállitmányhol. vagy a szállitólovélhoz eélszeru csatolni.

i\léretéhen. tomlájában ígazodhat a gyártó egyéb céges iratai nak külalakjához. vagy a
rcnnékhcz csatolt beépítési-o kczclé..o;;iés használati útmutatóhoz.

3.3. ,\ kijelölt viLs~áló h,boralóriut1l rel adata

3.3.1. Usti típusvizsgálat

A ktjelölt vizsgáló laboratÓrium a Jelen ÉME kiadásához végzcIt alkalmassági
,izsgálatok eredményeinek felhasználásával összeállíthatja az elso típusvizsgálati
dokumentácíót. amonnyihen a 2.1 pontban leírtak teljesülnek.

6.1 Részletrajz

. ,~I'{" 11t. Lt.

Térjék Anita
tématClclÜs

(
le." :L f.: t \ C .~
Tóröknc lIorváth Eva

divízióvczctö

"

.1.

-1.1.

4.1.1.

ALIV\LMASSÁGI FELTÉTELEK. AJÁNLAsOK

,\Ikalmas"í~j reltételek
lennék

A~ aknalefL~lések (li.-dlap + keret) leleljenek meg a 2.1. pont alaIti táhlázatban

szereplii "ÖVelelményeknok. A~ aknaleledés leherbírása teleljen meg a beépitési hely
tchcrhírási kövctelményeinek.

E:-:::~
KRiA-II.H ..I(A~1()1.!.n2.1)7.
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