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IáÍgy: HATARoZAT

A 29712005. (Xll. 23.) Korm. rendeletben, valamint a 26O12006. (Xll. 20.)
Korm. rende|etben biáosított hatósági jogkörömben e|járva az a|ábbi határozatot
hozom:

HATÁRozAT

T' cím az MKEH.tó| 2128204113000012006 iKatósámon - múszaki+iaonságtechnikai
szempontbó| JTVÁHAGYÁST kapott az á|tala gyártott EXToX-UN| xTM tip. telepített
gázvés4e|ző készü|ékre. A JoVAHAGYAST kiterjesáem - a múszaki paraméterek
(múkodtetó táVadÓk) tekintetében azonos, de a központi egységben ttrténó
továbbfei|esáés Után kifei|esáeft EXToX.UN| i-12 típusra is.

Központi egység tÍpusa: ÉXTox-UNl i-,í 2 (nem RB.s Vi||amos berendezés)
TápIá|ás: 2,|o.....242vi 50 Hz, max. 200 VA
Erintésvéde|miosáá|y: |.
Beavatkozás a vezér|ó kontaKusok ierhe|hetóségé: 250 V 50 H. 8A, kívéVe ha más

van megadva a bekÓtési segéd|etben'
Hang és fényje|zö kimenet fesz0|tsége: 22..'..28v Dc

Terhe|hetósége: 1 A"/kimenet de összesen max. 1,85 A
Ana|óg regisáÉ|ó kimenet: 4-20 mA, R1'-e 220 ohm vagy

0'4 2V' Rt'i"= 100 kOhm
KÜ|só tör|ésgomb áramkörének |egnagyobb huroke||ená|lása: 5 ohm
Védettség (Msz EN 60529; 200í): |P54
Mt]ködési hómérsék|et: 0 "c...... 40 "c
csat|akoztatható táVadók száma: 1 .'' '.,|2 db

- miiszaki{ázbiztonságtechnikai szempontbó| -
JOVATIAGYOM

A ha|árcza| - vá|tozat|an múszaki tarta|omma|- visszavonásio érvénves.



E|óírom: 1' A berendezést e| ke|| Iátni a gyártó á|ta| kiadott "Megfele|oségiNyilatkozattal."
2' A központi egység nem Íobbanásbiaos vi||amos beÍendezés, ezért

robbanásbiáos he|yiségben vagy Övezetben te|epiteni ti|os !

E határozat e||en a kézhezvéte|tó| számított 15 napon be|Ül hivata|omná| benyúitandó
fe||ebbezésse| |ehet é|ni' me|yet a Magyar Kereskede|mi Engedé|yezési Hivata|
központi szervének (1024 Budapest' Margit kÍt' 85.) ke|| címezni. A fe|lebbezés diját a
benyÚjtássa| egyidőben a 129Í2005' (X||. 29') GKM rende|et 3.s (2) bekezdése szerint
kell megfizetni.

Az e|járás diját 32.000..Ft.ban á|lapítom meg, mely összeget ko|ön fe|hÍvásra ke|| a
Magyar Kereskede|mi Engedé|yezési Hivata| javára beÍizetni.

INDoKoLÁs

A kéreÍemben |eírtak, a benyújtott dokumentáció' va|amint a 2008.02- 1í'én felvett
Vízsgá|ati iegyzókönw alapján megá||apítottiam, hogy a készülék ktzponti egységének
tovább fej|esztett vá|tozata - mely nagyban nöVe|i a berendezés ÍéndelkezésÍe á||ását,
megtartva a minimá|isan fe|épített két egymástól íügget|en rendszer kialakÍtását
- műszaki-biáonságtechnikai szempontbÓ| Megíe|3|ő' mert kie|égíti a vonatkozó
e|óirásokat.
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