ebXmkwy&rt&s, ffi&'rm, €X s*bAz ob|okgyórtós

és .értékesítés

kötelező mutotvónyo o termék
megfeIe|őségének, minőségének
kontro||ólóso és igozo|óso. Ismert
tény, hogy o nyí|ószórókot eddig
is (ÉME-olopon) ku|anfé|e popírokko| |ehetett |egó|ison forgo|ombo hozni, beépíteni.
Tovóbbi nyomós o gyórtókon o
köte|ező energioionÚsítvóny |éte,
miszerint oz úi építésíí
épÜ|etek
hosznó|otbovéteIi engedé|yének
kiodósóhoz o|oofe|téteI o szokértő
ó|toI feIe|ősen eIkészí|ettenergiotonÚsítvóny. A szokértók vélhetően
szó||ítói megfeIe|őségigozolós és
p|. o hivoto|oson megmé* épÜ|etfizikoi (U*.érték)odotok né|kÜ| nem
fogiók tudni kió||ítoni oz energiolonÚsítvónyt. ergo oz építtető nem
kop hosznó|otbovéteIi engedé|yt.
Voloki biztoson morcos lesz.
Tovóbbi tény, hogy 20l 0. februór
e|se|étő| csok,,CE-o|opon,, |ehetséges o |ermék megfe|e|őségét
igozo|ni, így mo mór csok ezen
módszerre| von érte|me nekifooni
,,legoIizó|ni,, o gyórtóst.

A CE-ieI iogszerű hosznó|otó-

UGYE.megbízotf megnevezé-

hoz ome||e|t, hogy o termék
te|iesítményjelIemzóit egy eIső
típusvizsgó|ot oIopión igozo|niuk
ke|l, o gyó*ónok be ke|| veze|nie
o szobvóny e|őíróso szerin| oz
Üoye-r, az Üzemi gyórtóse|ten-

x

őrzést. A gyórtónok szó||ítói nyilotkozoton szovotolnio kell, hogy
o termék megfe|e| o CE-címkén

x

feItÜnteiett teIiesítményi je||em-

se, kinevezése.
FeIe|ősségi hotóskörök

rögzítése.
i

,.

.. t

l

do|gozókot és működtetni ke|| o
rendszert.
Az ob|okgyórtós |egoIizó|óso tehó
kö|tséges, és bizonyos mennyisé-

ArUoÍVeTe| e||enorzesei nyom.

gŰ e|ókészítő és fe|készí|ő munkót

totvónyok eIkészítése.
Gyórtósi {o|yomot eIlenőrzése, nyomtotvónyok
eIkészítése.
Hibokeze|és kidoIgozóso,
nyomtotvó nyok eIkészítése.

igénylő tevékenység. A Ío|yomoto
kot megkönnyí|endő, oz Orszógos
Aszto|os- és Foipori Szövetség, o
Mogyor Aszto|os- és Foipor Úisóg
és oz ÉMI Kht. 2009. móius 2ó+o
egy, o CE-ie| nyí|ószórókro történó
megszerzését cé|zó rendezvényt
szervez Budopesten, oho| o gyór-

zőknek. Itt ugyon nem egy
ret|eneiesen bonyoIu|t gyórtóse||enőrzésre ke|| gondoInunr,

e
x
x

Dokumenióció és védiegy
kidoIgozóso.

|ók mind oz első típusvizsgó|otot,
rész|etes tóiékoztotóst és kedvez.

véve néhóny szempont, omi|
mindenképpen ki ke|| dolgozni:

Ho megvonnok o sorokpontok
és oz eIIenőrzés fo|yomotóbrói,
okkor mór csok be ke|| tonítoni o

de o vonotkozó EN-l435l-l
szobvóny Útmuiotósoit oIopuI

o

,,65,,-ie| megszerzése és iogszerű hosznó|oto ozonbon kö|tségekke|, oz eIső típusvizsgó|ot
mérési, |onÚsítósi kö|tségeivel és
egy egyszerŰsített minóség.e||enőrzési/gyórtős-e||enórzési rend.
szer oz UGYE bevezetéséve| iór.
VegyÜk pé|dóuI az ,,ÚGYE-t,,, o,
Üzemi gyórtóse||enőrzést.

C I-ieN ka|tségtokcrékoso n

Mintodorob-vizsgó|ot.
Gyór|ósi eszközök

e||enőrzése'

mind oz ÜGYE kiaptését il|etóen
ményes oión|oto| kopnok.
(HT}

OAFSZ'togoknq k

Az Orszógos Aszto|os- és Foipori Szöve|ség

és oz EMI Kht. egy ka|tségtokorékos mego|dóst do|gozo|t
ki, hogy o szövetség togioi o|csóbbon tudionok é|ni o CE-|e| nyú|tot|o e|őnyökke|.

Mekkoro kedvezményt kínóI oz OAFSZ togioinok o' ÉM|?

1. Egyes o|opvizsgó|otok |vízzórős,szé|ó||ósóg

2.

s|b.) esetében: Tog6,

Be|téri oitók ÉME-vizsgó|oto esetén: !o-2@% (mennyiségtó| {Üggóen),

3. Ab|okszerkezetek, beióroti o|tók:

1 típus:

TWo

2 típus: il596y 3 típus: 2@9b

A kö|tségek természetesen o gyór|o|t termékkörtől fÜggően nogyon szórhotnok, de ho veszÜnk pé|dóu|
moximum méreten egy bevizsgó|t ob|okszerkezetet, okkor oz e|ső típusvizsgó|oti iegyzőkönyv o|opkö|t.
sége Úgy 3B0 000 Ft + ófo. Ebból oz oAFSZ+ogok ]0% kedvezmény| kopnok, így o vizsgóloti ko|tség

340 000

Ft + ófo.

340 0o0 Ft + ófo ko|tségge| mór |egolizólhoió oz o|opterme|és (fix, nyí|ó, bukó-nyí|ó
középosztós ob|ok, erké|yoitó 2,25 n,-ig, de középen fe|nyí|ó nem)|
A fenti célok érdekében móius 2ó-ón l0 órokor közös fe|készítéslés megbeszé|ést szervezÜnk o' ÉM|-b.,
ohoI oz érdek|ódők tóiékoztotóst kopnok o rész|eteket i||e|ően, oión|o| kérhető, i||etve e|indíthotó o CE-ie|
szerzésé!cé|zó fo|vomol.
Tehót minimum

Jelentkezési lop

.

CE.iel' ÜoYE kedvező óron!

Alu|íroit lelentkezem ozoAÍ37 és oz ÉMl Khr. nyíIószórók kedvezményes minősítését(cE.ie|öIés) célzó megbeszéIé
He|yszín: ÉMl Khr., l l |3 Budopest, Diószegi út 37. |dóPonh 2oo9. móius 2ó.' |0 óro. . ,& rósxvó*ei! lmgy*max!
Típusvizsgó|otro tervezett termékeim:

erké|yoitó,
....''.....beióroIi oi|ó,.................'..........'..egyéb
! ,n"n
E n".
bevezetésére oiónIoto| kérek!
'...........oblok,

Üzemi gyórróse||enőrzés (ÜGYr)

OAFSZ-tog: !

ig"n

!

n"'.n

VisszokÜ|dendó: oAFSZ, office@oofsz.hu. Te|.: 9ó,/ól8-0ó0.

Fox: 9ó/61B 0ó3

