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JoGI sZABÁ.LYozÁF És' Át'tauÁr*os FEI'TÉ'TELEK
, ,

BzlaztME.t az EpítéstlgyiMi'nősége |lenőrzŐ Innovációs Nonprofit Kft' állítottn ki.
_ az építési Íermókek rhűszaLki kÜvotelmónyeinelt, megfelelöség igaaolásának, valamint

:forgnlomba hoaatalának é* fe|használásÁnak részletes szabályairól saóló 3/11003. (I. 25.)
BM-GKM-KvVM együttes rrendelet,

- a l6/1998. (IKK.8.) IKIM Ktgloménybon szereplő kijelö|és,
- az Éun-vel aeonos jetz,etü, ?003. oktÓbet 27-én kiadott, 2008. december li9-ig érvényes

ÉME, valamint a l{érelrrtrező számára átadott A-22O7l?0o9 számú lJtóollanlrzési
Jegyaiikünyvekben r'észletezett vizsgálnti eredrnények ór1ékeléso

alnpján'

az Éltp jogosultja - ilz d, teImészetes vagy jogi személy, aki (arnely) kőmet|errü| vagy
képviselőie útján kérte, és aki részére az EME.t az EI\4I Nonpro.fít Kft. kiállltotta - felelös
azért, hogy u termék megfeleljlln az EME elŐírásainak,lovábbá, hory a fclha.qzná|ó minderr
ínfo'rmációt megkapjort' amely tt tervezctt oóIrn vnló felhabznáIáshoz sztlksógcs.

ne Éptt Nonprofit l{ft. - mint|jóváhagyó suefvszet . jogosu|t nnnak ellenorzésére, ho6ry az
ÉME előírásait betartják-e, n te'rrnék megfelel"e a mfisznki specitil<ációrrak. Az nrtóel|enőrzést
az EMI Nonprofit lffi. . a l.iérelmező költségére - laboratdrriumlran, gyáníisi lrelyon, a
kérelnrezeí te|ephelyén és a tenrn'ék beépÍtés referencia helyén végezlreti.

ÉptB-t kizárólag annak jogosulttja használhatja fel rnÍiszaki spccifikációként a nregfelelóség
igaeolás kiállÍtásálroz. Az EIv'[|E .iogosultja azt nem ruhÁzhatja át másra. Az l]ME csak a
fe|tüntetett gyfu.tási lre lyeken e lőál l ított termékrs vonatkozik'

FIa aa ÉME ervenyessógi ide'i{n belttl |ronosított harmorríza|t európai szabván'r,rL adnak ki a
(:onnékre vonattrtozóan^ a,3l200B' (I. 25.) EM.GKM-I{vVM együttes rendelet éntelrnóbor'l az
ÉMI NonpnoLfit í(ft. .nak a szs.lbvány közzétételét littvetŐen eg.y éven beliil az Évp.t vissza
[<e|l vonnia, kivéve, lrn atennék a szabványban fbgloltÉl lényegesen eltór^

Rz Énn Norrprofit Kft' vísszavronhatia a termélrre vonatkozó ÉtvtE+, hn az utóe|leuőreÉs nem
végezhető el, vagy az ellenőrzés eredményo nern megfelelő, vagy a termékről kit{eriil, hogy a
teruezett rerrdeltetésí célra nem ialka|mas. Az EME 'jogosultja köteles bejclenteni, ha'a terrné|<
jcl|emzŐi vagy a gyártási köd}mények megváltoznak. Ezt követően az EMl hl'onprofrt l(ft.
clÖnti olo hogy az EME továb'bra is érvényben maradhat.e, vagy új eljárást kel| lteedcményezni
az ÉME visgzavonásn rnel|ett. Ha ennok cldöntéséhez vizsgálatokrn van szüit.tég' az EMI
Nonprofit Kft. ene az időrc fsl{liiggesztlteti ae EME érvényességét.

ez Éun-t az Évil Nonprofit l{.ft. magynr nyelven. és a kérelmező igény|óse alapján, angÖI,
nÉmet vagy francia, esetleg rnás nyelvil fordításbarr is kíadja, .Iogérvényességi iilap az BIr{E
magyar nyelvü kiadása.

az ÉMn-t csak tolios terjedelrnébeu szabad másolni, vagy más adathordozón közreadni.
Kivonatos küzléséhez az ÉMI NronproÍit I{ft. írásos hozzájárulása sziikségos, Kivnnatos közlés
csotéu rszt a tónyt fel kell ttinttetni. A roklám ismertotók szövege és ábrái ttom |ehetnek
ellentétben az Építőipari Müszaki Engedély tattalmával, és nem adhatnak okot fé]lreértésre.

Az ÉME, rnint műszaki speciíiikáció, ncm helyefiesíti a termék forgalrnazásá:Iroz, felhasz-
nálásához, beépítéséhez, haszná|atÉrhoz szÜksóges egyéb engedélyeltet (pl. rlgész,ségügyi,
építési hatlsági). tanúsíwÁrryokat (pl' tiizvédelmi, tcrmék megfe|elr5ség ignzolírsi).

nz ÉMg alapján kiadott megfellrlóség igazo|ás nem jogosítja fel som a gyórtót, sern a
forgalmazót a CE megfele|őségijolö|és feltÍintetéséro a terméken vagy annnk csonragolá"rán.
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az ÉpÍr ÖIPARI mtrszar<r otv cnnÉ r,).RE voNAtnozÓ
r'nlrÍtnlnrr
ADATOK

A termék gyáÉást helye ..

Valvosanitaria Bugatti S, p. A.
Via Isea, 3- 25045 CASTEGI-IATTO
(Erescia _ olaseország)

A termé|r 6s a terrmé|r tervezott|felhngznílf,sának leírúsa

A termókelr:
Szorítóryűrűs és menolBs réz idornok

1.2

Megneveeés

Kíilsömenetes c.qatlakozó
Belsőmcnetes csat|akozó
Szorítóanyás csatlakozó
Toldó idom
Bolsomenelies T iclom
Egá| T idonr
Kii|sőmon.etes könylk
Belsömenetos könyök
SzorítT gytlrűs könyölt
Merevítil hÜlvely

Sorozatszrím M

s000 I
8005
8007
8015
8025
8030
8035
8037
8039
6200 A

20 x ll2" - 63 :tI2"
20 x |l2,,. ó3 x]2' '
20 x314" -32 ;lll"
DN20-DN63
DN20_DN63
DN20-DN63
DN20-DN63
DN 20. DN ó3
DN 20 * DN 6:J
DN20_DNII

Az idomolt osat|akozó rószből, ,,o'' gy{lrílbő|, támasztó gyÍlr{ib6|, karmos
szorító anyábóI állnak. Az ,non'gyrlríilt gumiból, minden mís a|katrész
majd forgácsolríssa| késziil. Az iidomok névlege.s nyomá-sa l0 bar.

A termókek pontos méretvól gszlékát a termékismortetők rószl etesen tarl:alm azzák, ;

.A- terrnék tetvezstt felhaszntílásÉnak loÍrrisa
Á tormékek ópületgépészeti hidl:g.vízeuátásfr terii|etón hasznáIhatók fel, KPE
kötésé|roz.

íirtlbii| és
örrtéssel.
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?, TERMÉKJELLEMZÖK És vtzsoÁLATI MTDSZEREK

2,1 A termék mtlszaki t<iivetelqónyei és azok vizsgólati/megíté|ési mt5dszerei

Megf. I.g.i * Megfélclőség igamlási
Típ. Vizse-i . TÍpusvÍesgáIati

Termé\iel|emzól< és
mértékesvséseik

KÜvotelményértÉk
tÍirÉsliratárokkal

V izsgálati/értélcelési
módszer

I\4lngf. Típ.
viers-i

Kivitel MSZ EN 12J4-3: 19991 a.4.6 SzemrcvételezÉs ..1' .F

Jelolés MSZ EN 12i54-3:19991 7.1 Szemrevételeeós .t-

Méretek

MSZ EN l2t4-3:1999r
MSZ EN 12i54-4r1999;
MSZ EN IS{l228-1:2003
MSz EN I$O 228-2:2003
ISO ?.I
ISO 7-2

MSZ ÉN l254-3:l999;
MSZ EN 1254-4:1999;
MSZ EN ISO 228-l:2003
MsZ EN ISÖ 22E.2:2003
ISO 7-l
ISO 7-2r

+

AllandÚ hosszirányú
húzócrővel szernbeni
e1lenállás

MSZ EN 1 254-3: 1999; 4,6.3 MSZ BN 1254-3;I999; 5.4
MSZ EN 712:1995

.F

FIajlltásnak kitett
gzorelvények t(lmörsé ge MSZ EN 1254-3:1999: 4,6,4 MSZ ÉN 1254-3: l999;5.5

Msz ÉI{ 7l3l1995
-L

TengelyirÁnyú
terhclésnek kitett
saerelvértyck tömörsége

MSZ EN | 254-3: 1999; 4.6.2 MSZ EN 1254-3;19991 5.3
MSZ EN 715r1995

Kt|Isó vÍalyomással
szembeni tiimöríóg

M.SZ EN 1254-3i 1999; 5.6
MSZ Elt l  911:1997

-r

Vá|<uum alatti tömlJrség MSZ EN l;154-3: 1999; 4.6.6 MSZ EN 1254-3:1999;5.1
MSZ EN l2?9a:2000

4- , ! .

CÍkliltus
nyomásterhcléssol
szcmbení ellenóllás

II4SZ EN ll!54-3:1999; a.6.8 MsZ EN 1254-3:1999; 5.e
MSU EN l?295',2000

.1"

TtjmÍtő o.gyűríi

MSZ EN 6ill-l : 1996/A2:?AA1
MSZ EN 6t$1-l : I 996/43:200i
MSZ EN 6El- l:2000
NER 70 Bh:. (fekete)

Msz E}l óE l-l : l 996/42.2B02
MSZ BN 68 1-l : I 996/A3t2005
MSZ EN 681-l:2000
Anyasminőség bizony|at

T +

Idomok ányagá

MSZ EN lt)82;2008
MSZ TN
Test. szorÍtb c$avnr:
CW6I7N
szorÍtT. g(s ttáma$ztó gy{it{l :
cw6r4N

MSZ EN l9B2:200S
.{nyagmínősdg bizonylat

T +
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1 :' A MEGFELELTsÉG IGAZoLlisA
i
I
i 3.1 A rtermók rnegfeleliiség igazolás módozatn

l,t' 3/2003 (I.25.) BM.GKM-Kvt\rfiI együttes rendelet 4. sz. mel|éklet szerinti:
. lz iv őv Ízze| éri ntkezo idomokrn: i) Megfclclöségi tanús|tvány ( l +)
-azivővízte| nem ériritkezó idol'nokra: ii) Szál|ítóimegfolc|öségi nyilat|tozat, rnásodi|t
lehetőség (3)

3.2.l. A gyártó fo|ndatai (Megfelelósérgi tanúsíwány)

. ]. gyÁrtás ellenőrzés, a gyártó i.izemi gyártás e|lcnórzési rendszer előírása szcrínt

.' 2. az ozemben v6tt mintírkngrtlc n gyártó riltal vógzett további vizsgálntn az eliiift r,izsgálati
[erv szennt

3,?.2. .d |djel{t|t rtanúsító szervezet falndrtni (Megfelclóségi taúúsítvíny)

3' a termélc elsö típusvizsgá|ntn
4, oz Íizenn ós a gyártáselleniJtrzés alapvizsgálma
5. a gyártásellenőrzó-q folyarn.atos felügyelcto. értékelése és 'jóvábagyása
6, az iizemben, a kereskedclmi fbrgalomban vflgy épÍtkezls he|yszÍrrén vetÍ minták

sz{rrópró lraszorúi vizsgáIatir.

3.2.3. A gyórtó feladnüni (SuáIiltri mogfelelőségi nyilatkozat)

A termók elsö típrrsvízsgálata egy tcijeltilt vizsgóló laboratórirrm á!tal'
Á gyár.tás folyarnatos e| lenői:zése.
A gyáftó Íiizomében sqiát gyártáscllenörzést kc|| végeerri és meg l<ell terefilteni az ehhez
szi'iksóges tárgyi ós személyi feltételekot. Saját gyrirtásellen{Jrzós alatt o tn.rmelésnek a
gyártó álta| végzendí5 Fo|yamntos felÜgyolete érrcn,dő' mellyel |lizlosítja. hngy ae á|tala

"ioatutott 
építési cé|ú tern.rék rnegfelel a je|en ÉpÍtőipari Míiszakí EngedéJ|y (Éun)

rcndelkeeóseinek.

saját giyártásellenőrzéstrek ld:galább az olábbí intézkedésekct kell magában fo6lalrria:

- A gyár1ás során (akár ttbb*izöri gyártáskszi ellenörzési fázist is kozbe iktawa) torekedni
kel| a termékek erységes és ra gyártrnártyismertetőben szereplő rnéretekkel mofigyező

'. előállítására.
- Az alapanyagolt minrSségét.a mirrőségi bizonyiwányok a|apján minden beérlr:ea(l
szír|lítmány esetébon ellenőrrizni koll,
- A saját gyártásellen{1rzés el.edményoit fel kell iegyezni, és ki kell értélcelní.

A feliegyzéseknek |egalább nz slábbi adatokat kelI taftalmaznia:
. Az építési oólú tertnék, ill. o|apanyag megnevezése;
. Az e|lenőrzés vagy vizsgálat fajtája;
- Az építési có|ú termék vag;/ alapanyag ry'ártásának és vizsgálatának dátuma;
- Az ellenöreésck és Vizsgá|áltok eredménye és a követe lményekkol történő
iJsszehason|ítása;
- Az tlzem saját gyáttásellenőrzéséért felelós személy aláírása.

A fetjegyzéseket legalább rltrévig meg kell Őrizni.

t{FtiÁ-ÍT-nlí I l.'nnq n0 | 7
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Kecivezöt|en viesgálnti e,"clrnérry"k esetén a gyártónak
szül<séees intézkedése|tet lrallrdéktalanul meu kcll tellnie.

3.2.4, Á liiie|öIt szervezet felndatní (Srállítói megfeie lő.régi nyi|at|tozat)

Áz e ]ső lípusv izs gíllat lefo |ytntása.

5.

n hiányosság nregseriintetéséhez

A ltövete|ményeltnek nem megfelelő termélteketl{rgy kell kezelrri, hogy ki |elresseü zarrii a
rncgfe 1elő termékekkol va|;ó feIcserélóst. A hiányosságok megszitrrtetése után
amennyiberr műszakilag leho'|sóges és a hiány elhárításának bizon),ítírsához szli1tséges. a
vizsgáIatot rrreg kelI i-qméte|n í.

4.

4 .1

l l  1

4.4

rl,.?

4.5

Faltótelclio nrnelyelt mellet{ a tel.rnék n tcrvczetÍ. felhaszná|Iisra n'lknlmns

A termél<ek hidegvíz.lriíltizatoltbrtn max. l0 bar. 30oC öss7etá.rtroz,T iizemi pnlamÉfierek esctétt
alkntmaz|ratól*' 

l

A cs(5|rálózni szere|ésól: a technoltigiára kioktaÍott és abbi5l mog.fele|ő erednréntryeI vizsgázott
szerelő végezheti. Az esetlogesen'lregyűrőc|ött gumigytirűt ki kell csorélni'

Á merevftő hi.ivelyt aiánIott, de nom l<tJlelezó o|l<almazni hiclegr7iz.fuf11Tzato|< e"qetÉlren,

Csak sorja-, szennyezóclés. és séritrlé$trientes ic|omokat szabad a csóhír|ózatoltba Lrc,iÍrÍteni.

Á szorelési útrnutatlt nrngyar nyellvan is melléke|ni ke|l a termékelfioz'

UToEÍ'.I-Et.lÓnzÉs
az ÉME éruónyessége alntt clvrigzenttrŐ utoellcnőrzóseli

az ÉMt érvrányességi idoje alattielvégzendő utóellenŐrzése|<: őt éveil beIttl egyszer

Az utóellenŐrzés elvégzésére ..lonatkoz'l megblzást 2()12, novernller /.ig kr:l| *. ÉlvtI
Nonprof:t l{ft' rószére eiktilcleni. Az rrtóellen(irzési kiJl;clczettség elmulaszÍása esetén az ÉtvtE
hatáiyát vasztil és az ÉMl Norr1'lro1ÍTt l{ft. törÍi az érvérryes Épitóipar.i Mííszal<i lEngedélyek
adatbazisábt5|.

i\ ('
| l /  Í r

n(".r'[. jilt.-
(Kná.b Péter)
térnafeleli5s az Épii letgt|pószeti és Energetilca i Tu dom ányos

osztály egység vezetŐje

KEi^.tI.ÖÁ r.t.rnnó nq t z


