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JoGI sZABÁLYoZÁs És Álrar,Áxos rnr,rÉrnr,nx

EzÍ az É}LirE 4 azÉpítésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. állította'ki.
_ az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint

forgalomba hozatalának és felhasmálásiínak részletes szabályairól szőló 312003. (I. 25.) BM_
GKM-KvVM együttes rendelet,

- a 16l1998. (IKK.8.) IKIM Közleményben szereplő kijelölés,
_ az ÉME-vel azonos jelzetii és dátumú Alkalmassági Vizsgálati Jegyzőkön1'vben rész\etezetl

vizsgálati eredmények értékelése
alapján.

az Évp' jogosultja _ az a terÍítészetes vagy jogi személy, aki (amely) közvetlenül vagy
képviselóje útjrín kérte, ós aki részére az EME-I az EMI Nonprofit Kft. kiállította _ felelős

-Zrt, nogy a iermék megfeleljen az ÉME előírásainak, továbbá' hogy a felhasmáló minden
információt megkapjon, amely a tervezett célra való felhasmáláshoz szükséges.

Az ÉMI Nonprofit Kft. _ mint jóváhagyó szervezet - jogosult annak ellenőrzésére, hogy az
ÉME előírásait betartják_e, a termék megfelel-e a műszaki specifikációnak' Az utóellenőrzést
az ÉMI Nonprofit Kft. _ a kérelmező költségére _ laboratóriumban, gyáttrási helyen, a
kérelmezó telephelyén és a termék beépítés referencia helyén végezheti.

ÉME-t kizá.ólug annak jogosultja használhatja fel műszaki specifikációként a megfelelőség
igazolás kiállításátro". ÁzÍuB jogosultja aá nem ruhríáatja át másra. Az ÉME csak a

feltiintetett gyrí,r'tási helyeken előállított terméke vonatkozik.

Ha az ÉME érvényességi idején belül honosított harmonizált európai szabviínl adnak ki a

terméke vonatkozóan, a 312003' (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet értelmében az
ÉMI Nonprofit Kft-nak a szabvány közzétételét követően egy éven belül az ÉMEt vissza kell
vonnia' kivéve, ha a termék a szabványban foglalttól lényegesen eltér.

Az ÉMI Nonprofit Kft. visszavonhatja a termékre vonatkozó ÉMB-t, ha az utóellenőrzés nem

végezhető e|, vagy az ellenőrzés eredménye nem megfelelő, vagy a termékől kiderül' hogy a
tervezett rendeltetési célra nem aÍkalmas. Az EME jogosultja köteles bejelenteni, ha a termék
jellemzői vagy a gyártási körülmények megváltomak. EÍ köVetően az EMI Nonprofit Kft.
dönti el, hogy az ÉME továbbra is érvényben maradhat-e, vagy űj eljárást kell kezdeményemi
a' ÉME visszauonása mellett. Ha ennek eldöntéséhez vizsgálatokra van szükség, az EMl
Nonprofit Kft. erre az időre felfiiggesáheti az EME érvényességét.

Az ÉIr.ls+ az ÉMI Nonprofit Kft. magyar nyelven, és a kérelmezó igénylése alapján, angol,

német vagy francia, esetleg más nyelvű fordításban is kiadja. Jogérvényességi alap az EME
magyar nyelvű kiadása.

ez É'tylB-t csak teljes terjedelmében szabad másolni, vagy más adathordozón közreadni.

Kivonatos közléséhez az ÉMI Nonprofit Kft' írásos hozájárulrísa szükséges. Kivonatos közlés
esetén eá a tényt fel kell ttintetni. A reklrínr ismertetők szövege és ábrái nem lehetnek

ellentétben az Építőipari Műszaki Engedély tartalmával, és nem adhatnak okot félreértésre.

Rz ÉME, mint műszaki specifikáció, nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasz-
náIásáútoz, beépítéséhez, hasmálatához sziikséges eryéb engedélyeket (pl. egészségiigyi'
építési hatósági), tanúsítványokat (pl. tÍizvédelmi' termék megfelelőség igazolási).

Az ÉME alapján kiadott megfelelőség igazolás nem jogosítja fel sem a gyártót, sem a

forgalmazót a CE megfelelőségi jelölés felttintetésére a terméken vagy annak csomagolásán'
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1. ADATOK
1.1. A termék gyártási helye(i)

BETT-AIRKft.
2049 Diósd' Vadrózsaköz I.

l-2 A termék és a termék tervezett felhasználásának leirása

A BETT_AIR Kft. altal gyártott horganyzott acéllemez hő_ és fiistelvezető

csatomarendszer min. 1,0 mm vastagságú horganyzott acéllemezből készül. Eptiletek

hő- és fustelvezető rendszerének részeként önálló trizszakaszok vízszintes, fliggőleges

és ferde pozíciójú hő_ és fiistelvezetó csatoma rendszereként alkalmazható 600 "C
ffistgázhőmérsékletig.

2. JELLEMZŐKÉsvrzscÁr'lTI/}'IEGÍTÉLÉsIMÓDSZEREIK
2.1. A termék nűszaki jellemzői, azok jóváhagyott értékei és vizsgáIati/megíté|ési

módszerei

Termékjellenrzők és

mértékegységeik
Követelményérték
tűréshatárokkal

Vizs gálatilértékelési
módszer

2.1.1. Mechanikai ellenállás és stabilitás

Alapanyag
min. 1,0 mm vastagságú hor-
ganyzott acéllemez (DX5 lD)

MSZ EN 10346:2009;
MSZ EN 10143:2006

A hő_ és fiistelvezető légcsatoma az MSZ EN 1366_9:2008 szabvány szerint vizsgálva

600 oC hőterhelés mellett 120 percig megőriáe állékonyságát, stabilitását.

2.l.2. T íizbiztonság
Az építőanyagok tűzvédelmi követelményeiről a 9/2008. (II. 22.) oTM rendelettel

kiadott országos Tűzvédelmi Szabályzat (QISZ) előírásai rendelkeznek.

Tűzvédelmi osáály l A1 MSZ EN 13501-1:2007

Trizállósági hatarérték, min I Eooo 120 h.tv" _iO!Q MSZ EN 13501-4:2007

2.1.3. Hieiénia. eqészség és környezetvédelem
Légtömörség MSZ EN 1507:2006 Mérőműszerrel

Légcsatoma elemek
tömítőanvaga

Den Broven Silicone- 1001 U
Isoglas, Chetra

Műbizonylat

Karbantarthatóság MSZ EN 12097:2006 MSZ EN 12097:2006

2.1.4. Hasznáúati biztonsá g

2.1.5. Zai- és rezgés elleni védelem
Rezgéstompító ATC FLC.SI Műbizonylat

2.1.6. Energiatakarékosság és hővédelem

2.l.7. Tartósság

2.1.8. Eeyéb iellemzők
Kialakítás Gyrírtmrínyismertetó Szemrevételezés

Jelölés Azonosíthatóság Szemrevételezés

Áramlási ellenállás; Pa Gviírtmiínyismert eÍő +1 0%o Mérómúszenel

Méretek; mm Gvrírtmrínyismert ető +1oÁ Kalibrá]t mérőmtiszenel

Légcsatomrík,
idomok méretei; mm

MSZ EN 1505:2000 Kalibrrílt mérőmúszerrel
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Megfelelőség igazolási módszer(ek)

A 20001367 lEK bizottsági hatrírozat alapjrlrr,
a 89/106/EGK tanácsi irányelv III. melléklet ós
a3l2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 4. sz. meliéklet szerinti:

(1) rendszer.

A gyártó feladatai

Üzemi gyártásellenőnés ÜGYE)
A gyartó köteles olyan ÜGYE rendszert kialakítani, dokumentálni és működtetni,
mely biaosítja, hogy a forgalomba hozott termékek igazolható módon folyamatosan
megfelelnek jelen EME követelményeinek.

Az a gyÍttó, melynek a minőségiriínyítási rendszere megfelel az EN ISo 9001-nek' és
azt kiegésziti a jelen EME-ben előírt, az jjzemi gyártáse|Ienőrzésre vonatkozó
követelményekkel' úgy tekinthető, hogy az üzemi gyártásellenőrzési rendszere
megfelel a követelményeknek'

A terméke vonatkozóan a gyétrto feladata olyan üzemi gyártásellenőrzési rendszer
kialakítása, működtetése, illetve ellenőrzése' mely a termékek folyamatos
megfelelőségét biáosítja.

Az iizemi gyártásellenőrzési rendszemek tartalmaznia kell:

- a megfelelőség igazolási eljiírás keretében sziikséges feladatokat és ezek felelősét,
beleértve a kije1ölt tanúsító szervezettel való kapcsolattartást és a bejelentési
kötelezettségeket'

_ a személyzet képzettségére és oktatásiíra, a gyétrtó- és vizsgálóberendezéseke, az
alapanyagokra, a beszállított termékeke, a gyártási folyamatra, a felmerülő nem
megfelelőségek és reklamációk kezelésére és az ijzem|gyrírtásellenőrzési rendszer
_ gyártó általi _ felülvizsgálatara vonatko zó szabályozásÍ''

- az üzemi gyarÍásellenőrzés keretében _ a gyártásellenőtzés vizsgálati terve szerint
_ végzendő vizsgálatokat, meiyek gyakoriságríra és vizsgálati módjara vonatkozó
követelményeket az a|ábbi Íáblilzat Íartalmazza:

- az izemi gyiírtásellenőrzés keretében végzetl vizsga|atok eredményeinek
értékelését az első típusvizsgálat eredményeinek összevetésével.

3,2,2, A terméket kísérő termékjellemzőinek megadása

3.2.3. Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat kiállítása

A gyartó á]tal kiállítandó nyilatkozatnak a következőket kell tartalmaznia:
_ Az építési termék szrillítójrínak (gytártójának' forgalomba hozójanak'

továbbforgalmazójrínak) nevét' azonosító jelét (mrírkajelét) és címét.
_ Az építési termék rendeltetési célját (felhasmálási területét) és az azonosítrásiíhoz

sziikséges adatut, a gyártás dátumát, a termék típusát'

- Azon kijelölt szervezet megnevezését, azonosítási számát, melynek taaúsíWiínya
alapjrín a megfelelőségi nyilatkozat kiadásra került.

- Jelen ÉME azonosítóját' amelyeknek az építési termék vizsgálattal igazoltan
megfelel.

1t
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_ A megfelelőségi nyilatkozat érvényességi idejét.

- A szállító, gyártó, forgalmazó megfelelőségi nyilatkozat aléúrására felhatalmazott
képviselőjének nevét (olvashatóan) és beosztását.

- A megfelelőségi nyilatkozat azonosító szénr'át, a kiadás dátumát' a kiallító
cégszertl a|áirását.

Kiegészítő információk:
A termékre vonatkozó Felhasználási útmutató.

A megfele1őségi nyilatkozat formai követelményei:
A nyilatkozat kötött formája nincs előírva' Altalában önálló bizonylat, amelyet a

kiszállítás során a szállitmél;ryhoz, vagy a szál|itóLevélhez célszerii csatolni.
Méretében, formájában igazodhat a gyárÍó egyéb céges iratainak külalakjahoz, vagy a
termékhez csatolt beépítési-, kezelési és használati útmutatóhoz'

3.3' A kijelölt tanúsító szervezet feladatai

3.3.1 Elsőtípusvizsgálat

Az első típusvizsgálat során a 2.1 . pontban leírt termékjellemzók vtzsgálatára kerüljön
soÍ-

A kijelölt szeÍvezet a jelen ÉME kiadásríhoz végzett alkalmassági vizsgálatok
eredményeinek felhasználásával összeállíthatja az elsó típusvizsgálati dokumentációt,
amennyiben a 2.1 . pontban leírtak teljesülnek.

3.3.2. A gyártátsellenőrzés alapvizsgálata

3.3.2,l,Az üzemi gyártásellenőrzési rendszert leíró dokumentáció előzetes felülvizsgálata

Ennek keretében a gyártásellenőrzós működését, a gyárÍás folyamatát, valamint a

hozzá kapcsolódó ellenőrzések és vizsgálatok eljarását leíró _ gyártó által készített _
dokumentumok felülvizsgálatanak elvégzése történik meg'

A felülvizsgálat alapjan értékelt, hogy a termékek minőségszabályozása megfelelő_e,

és összhangban van-e a 3.2.1'-ban előírt követelményekkel.'

3.3.2.2. 
^ 

ryártásel|enőnés alapvizsgálata a helyszínen

Az alapvizsgá|at keretében ellenőrzött és értékelt, hogy az üzem a gyrír!ísellenőrzési
dokumentációnak megfelelően végzi-e a tevékenységét, továbbá a gyártó által végzetí
ellenőrzések és vizsgálatok alkalmasak-e a termékek megfelelóségének
megállapításara. Az a|apvizsgálat kiterjed arra, hogy a gyártó rendelkezik_e azol,kal az
eszközökkel, amelyek szükségesek a követelményeknek megfelelő termékek
előrillításríhoz, és adottak-e a gyártaselienőrzés elvégzésének személyi és tárgyi
feltételei.

3.3.3. A megfelelőségi tanúsítvány kiadása

A kijelölt tanúsító szervezet _ az első típusvizsgrílat. és a gyártáse1lenőrzés

a|apvizsgálaténak értékelésére a\apozva - MEGFELELOSEGI TANUSIWANY
kiadásával igazolja a termékek megfelelőségét.

3.3.4. A megfelelőségi tanúsítvány érvényben tartása

A kijelölt tanúsítő szeÍvezet az jjzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyelete alapjan
a kiadott MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY-I érvényben tartja.
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Az ijzemi gyrírtrísellenőrzés folyamatos felügyelete évente egy alkalommal kerül
elvégzésre, tartalma megegyezik az a|apvizsgálatnál leírtakkal, azzal akivétellel, hogy
a dokumentum felülvizsgálat csak az alapvizsgá|at őta módosított dokumentumokra
terjed ki.

3.3.5. Az üzemben vett minták szúrópróbaszerű vizsgálata

A kijelölt szeÍvezet feljogosított kópviselője szurópróbaszerúen meghatrírozott módon
és mennyiségben mintát vesz a gyártóüzemben.

4. ALKÁIMASSÁGIF'ELTÉTELEKAJÁNLÁSoK

4.L Alkalmasságifeltételek

4.1'1. Termék

A termékek kialakítrísában' anyagaiban bekövetkezett változások esetén újabb
alkalmassági vizsgálat elvégzése szükséges.

4.l,2. Gyártás

A termékek gyáÍtástechnológiájában' vagy gyártás helyszínében bekövetkezett
változasok esetén újabb alkalmassági vizsgiílat elvégzése sziikséges.

4.1.3. Forgalmazás

A termékekhez magyar nyelvű termékismertetőt kell mellékelni, mely tattalmazza:
_ a gyérÍo , forgalmazó adatait
_ azÉME szaÍ^át
_ a műszaki jellemzőket

- felhasználási / alkalmazási területet
_ szerelési, karbantartrísi utasítást

4.1.4. Beépítés (tervezés, kivitelezés)

4.l.4.1 A Íátgyihő- és fiistelvezető csatomarendszer csak önálló tűzszakaszokban építhető be'
mrísik tűzszakaszba vagy Ííjzszakaszon nem vezethető át és épületszetkezethez
közvetleniil nem csatlakozhat'

4.l.4.2 A hő_ és ffistelvezető csatomarendszerben aramló ffistgiíz maximiílis hőmérséklete
nem haladhatja meg a 600 oC-ot.

4.l,4.3 A csatomarendszerben lénehozható maximiális nyomáskül<inbség (normrál kömyezeti
hőmérséklet esetén): t 1000 Pa.

4,l,4,4 A hő- és fiistelvezető csatomarends zet az a|ábbi ma.ximális méretekkel építhető be:

-négyszög keresztmetszet: 1250 x 1000 mm (szélesség X magasság)

-kör keresámet sze[. a560 mm.

4.1.4'5 A csatoma felfliggesaéseinek maximális távolsága 1,50 m' alátámasáásainak
maximális távolsága i,80 m, a horganyzott acéllemez minimális vastagsága 1'0 mm.

6t1
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4.2. Ajánlások

4.2.1. Ajánlások a gyártó részére

A termékeken ajánlott feltiintetni az alábbiakat:
_ a gyrírtó jele, megnevezése
_ a termék és típusárrak megnevezése

- név1eges csatlakozó méretek

4,2.2. Aján|ások a csomagoláshoz, szállításhoz és raktározáshoz

Ajríniott a termékek sértilékenysége miat1, azokat ütéstompító csomagolással
szríllítani. Ajanlott a termékeket zárt téÍben, sziíraz helyen tárolni.

5. UTÓELLENŐRZÉS És EGYÉB FELTÉTELEK

5.1. Az ÉME érvényessége alatt elvégzendő utóellenőrzések

Az utóellenőrzés elvégzésére vonatkozó, az ÉMI Nonprofit Kft. részére elküldendő
következő megbízrís ha]árideje 2013. augusztus 3l. Az utóellenőrzési kötelezettség
elmulasáása esetén az EME hatályát vesái, és az EMI Nonprofit Kft. törli az érvényes
Építőipari Műszaki Engedélyek adatb azisábó|.

(9't-
oskó József í

tudomrínyo s o sz1.ályv ezeÍó
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