aktuá|is:
Papp |mre - ÉM|Kht. vizsgá|ómérnÖk
info@emi.hu

Eurőpai szintúeloiráSok,
váItás első típusvizsgál
atra
Napiainkbanaz Eurőpaiuníósabá|yategJrreEz a ténya szabványhatálya a|á eső termékek(tűzgátlrő

és/vagyftistgátló tulajdonságnélkülí fa, műanyagésfém
ablakok éskülsó bejárati ajtók) forgalmazásábanjelentós
ésmegfelelőségigazolás űjra szetvezését változásteredményez.
2007' 02' I.jétő|2009' 02' l-jéig,egy úgynevezettátmekövetelík mega termékekgyártóttól.rl. netÍvagyegyüttélésiidőszakbana1/2003' (I'25,)BM.GKMKvVM együttes minÍszterirendeletben e|őírt,egy termék
kezdódött a garázskapuktermékszabvá- forgalombahozata|ához,beépítéséhez
szükségesmegfele|őségi igazoÍás (jelen termékekesetében a Szá||ít6i'M egfenyáva|,maid a függönyfalak, üvegekkö.
lelóségi Nyilatkozat) a|apjátképező műszaki specifÍkáció
vetkeztek,mígez avá|tozás elérteaz ab. akár a termékrevonatkozó ÉpítőipariMríszaki Engedély,
akár a fenti szabványkövetelményeinekvaló megfelelósélakok ésajtók gyártóit ís.
get igazoLódokumentum ésa szabvány e|őírásainakmegfelelóen létrehozott,dokumentált ésmríködtetett üzemi
gyártásellenőrzés
rendszerlehet,Az átmenetÍÍdószakvégén
Az MsZ EN 14351-1:2006,,Ablakokésajtók. krmékszab- az ÉpitőiparÍMúszaki Engedélyeknem hosszabbíthatók,
vány, telj esítókép esség i j el l emzók,, me gnevezésű szabvány azokat zvisszakell vonni.
harmonizá|t európaÍtermékszabványként
hatálybalépett'
2009,02' )'-iét,
az átmeneti Ídószakotkövetóen a termék
(Az errevonatkozó információk az EU építésügyi
szerverén megfelelóségének
igazolása kizát őIagaz MSZ EN 1435 l -1:
http'//ec.europa'eu/enterprÍse/newapproach/nando
angol 2006 szabványa|apjántörténhet,A szabványnakvaló megnyelven elérhetők.)
felelóségetigazo|őe|iárás elsó részeegy ki;elolt vizsgáLí
laboratórium által végrehajtott,
a termékrevonatkozó elsó
E g1,,szárnyú
abl ak vizsgálata l aboratóriumb an
típusvÍzsgálat'
.|993'
Pé|da
a je|ö|és
e|he|yezésérePé|da
CE-je|ö|ésre
a Bizottság
22-i
1ú|ius
a terméken
93/68/EGK
iránve|ve
szerint

tobb termékkörre vonatkoző Íorgalmazás

C€

CE-yel

FAABLAKKft.
Kisváros,
Sárosu.1.

Gyártóneve

a bejegyzett
cÍmmeI
06 A je|ö|és
évének
két
utoIsi
számjegye
jele
EN14351-1:2006 Termékszabvány
Ub

EURO
Íaab|ak

je|ö|ése,
Termék
megnevezese

A termék
osztá|yozása
TeIjesítm
ényjeIIemzők
_ C5osztá|y kiemeIt/igazoIt
Szé|áI|óság
tuIajdonságokra
Yízzárás
_ BAosztá|y
védetlen
heIyen

védett
heIyen_ Npd
BiZtonsági
eszköZtjk
- 350N
tehervise|ése
Hanoqát|ás _ 33t1;-5)
dB
HŐátbocsátási
tényezó
1,7Wln,K
| Á^-Á.Á^
LEgZOTdJ
Rptrirócá||Ácán

2l

Á ^^-+Á|,
- a.
UJatdly
_ l r||! n
d
Pu

je||emző
Npd=Nincs
meghatároZVa
Performance
Determined"
,,No

Az első típusvizsgálatkeretébenkötelezóen elvészendó
alapvízsgálatoka következők:
_ |égzárás,
- vízzárás,
_ széLáL|óság,
- akusztikai teljesítőképesség,
- hőátbocsátás,
_ biztonságieszközök teherviselóképessége,
- mríködtetóerőilt(csakgépiműködtetésrí
ajtók esetén).
Amennyíbena termékteÍvezettfelhasználásaegyéb,speciáLis műszaki jellemzót tanúsításátis megköveteli (p1,
Íény
áteresztés,eltérőklímaviszonyokközötti viselkedés,
ütésállóság,betöréssel szembeni ellenállás, veszélyes
anyag kibocsátás stb,),a fentÍa|apvizsgá|atokkibóvíthetők, ErrőI részletestájékoztatása termékszabványbantaIá|hatő,(A honosítottszabványangol vagy németnyelven
beszerezhetó a Magyar Szabványigyi Testület Szabványbolgában- 1091Budapest,Ülloi rt 25' _vagy honlapján
www,mszt.hukeresztül.)
A CE-jelölés haszná|atáralehetőségetadó Első Típus.
vizsgá|atiJegyzőkönyvet nemzeti minisztérium által kije|ö1t,az Európai Unióban beielentettszervezetnek'kell kibocsátania,
Az első típusvizsgálateredményeitösszefoglaló Első Típusvizsgálati Jegyzókönyv - ésÍgényeseténTípusvizsgá.
lati Bízonyítvány- alapjána terméketgyártó/foryalomba
hozó cégkÍállíthatia
az ú,gynevezett
EC Megfeleló'ségiNyi
latkozatot,ésha a szabványnakmegfeleló üzemÍ gyártáse||enőrzés
rendszertmríködteta termékenelhelyezhetía
CE-jelölést'[A CE megjelolésfeltéte|eia )/2003, U.25')
BM-GKM-KvVMegyüttesrendelet 12, $-ban,ó. mellékletben ésazMSZEN 14351-72006szabványZA mellékletében
találhatók']
Az EC Megfelelőségi Nyílatkozatnak- mint száIIítői
megfelelőségí
nyilatkozatnak- tartalmazniakell az e|őfuások szerínticégeéstermékrevon atkozóadatokat,a termék
műszaki jellemzőit, a javasolt felhaszná|ásiterületet, és
többek között az első típusvizsgálatokat v égző akkreditált
laboratóriumnevétéscímétis.
A termékenelhelyezettCE-jelölésnektartalmazniakell
a terméklényeges,az Első TípusvizsgáLatijegyzótönyvben
is ígazoltműszaki je||emzőit,valamínta fenti termékszabványban elóírt további adatokat' A CE-ielölés |.taszná\ata
az EC MegfelelőségíNyilatkozat, az E\ső Típusvizsgálati
]egyzőkönyv ésaz ÜGYE (üzemi gyártásellenőrzés)nélkül
nem lehetséges.Ezt a támogatő dokumentációt a megfe.
lelőséginyilatkozat kíbocsátójánakaz illetékeshatóság,
v agy más személyszámára hozzáÍérhetővé
kell tenni,
A CE megfelelóségijelölést jogszerűenviselő termék
azonban gyakorlatÍlagszabadon forgalomba hozhatő az
megtÍltani,
korlátozni nem lehet,
1'lz Él,tttrht.rendelkezik
kijelöléssel(GM 090/2005),
valamint
az európaibejelentéssel
(Nottfiedbodynumber:]415) is'
www.ajto-ablakspektrum.hu 27

