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MEGFELELOSEGI TANUSITVANY
138-CPD-90-(C-14/2011)
Az Epitesi Term6k Direktiva - Europai K6z6ss6gek Tanacsa 89/106/EGK Iranyelve (1988. december 21.)
14. cikk (1) (b) cikkelye, valamint az ezt m6dosit6 93/68/EGK Iranyely (1993. julius 22.) 4. cikk - es az
1997. evi LXXVIII. torveny az epitett kornyezet alakitasarol es vedelmerol 41. §, valamint az epitesi
termekek muszaki kovetelmenyeinek, megfelelbseg igazolasanak, valamint forgalomba hozatalanak es
felhasznalasanak reszletes szabalyair6l szolo 3/2003. (I 25.) BM-GKM-KvVM egyuttes rendelet alapjan
megallapitottuk, hogy a

Honeywell Technologies Sarl
Route du Bois 37, 1024 Ecublens, Svajc
gyartd a

Honeywell GmbH.
D-74821 Mosbach, Hardhofweg
uzemeben

gyartott

Szelepek, csapok, biztonsagi-, szabalyoz6- 6s egy6b szerelv6nyek
HMV termosztatikus keveroszelepek (TM; TMSOLAR sorozat), HMV cirkulaci6s szelep (V1810),
vizhalGzati szabalyoz6 szelepek 6s nyomasszabalyoz6k (D03; D04; D05; D06; D15; D16; D17; S300
sorozatok), Aiwa fagymentes falicsapok (V47xy sorozat), visszafolyasgatlGk (CA; BA; R; RV
sorozatok), biztonsagi szerelv6nyek (SM; SG sorozatok), iv6viz szfirok 6s sznrokombinaciok (F;FF;
FK; FN; HS sorozatok)

megnevezesu 6pit6si term6k
uzemi gyartasellenorzeset dokumentalt es szabalyozott modon meghatarozott vizsgalati terv alapjan vegzi,
es az Uzemben vett mintakat k01s6 ellenorzesre bocsatja az Epitoipari Muszaki Engedelyben meghatarozott
gyakorisaggal.
Megallapitottuk tovabba, hogy az EMI Nonprofit Kft. (1113 Budapest, Dioszegi tit 37.) - mint megbizott
tanusito szervezet - elvegezte a termek elsti tipusvizsgalatat, az uzem es az Uzemi gyartasellentirzes
alapvizsgalatat, valamint teljesiti az uzemi gyartasellenorzes folyamatos felugyeletet, ertekeleset es
jbvahagyasat, illetve az Uzemben vett mintak sztiroprobaszeru vizsgalatat.
A fentiekre alapozva tanusitjuk, hogy a term6k megfelel az A-854/1990 szamu Epitoipari Mfiszaki
Enged6lyben leirt kovetelmenyeknek, es kielegiti az ivoviz minds egi kovetelmeny eirtil es az ellenbrzes
rendjerol szolo 47/2005. (III. 11.) Korm. rendelettel m6dositott 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet
kovetelmenyeit.
Ez a tanusitvany - a vonatkozo Epitoipari Mtiszaki Engedely es a termek miffs zaki jellemzoinek, illetve
gyartasi korulmenyeinek valtozatlansaga eseten - visszavonasig ervenyes.
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Az NFGM altal 138/2009 szamon iizemi gyartasellenbrzes -tanusitasra kijelolt tanusit6 szervezet KBiA-IV.1-1-2009.09.24.

