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A termék megnevezése:

MOFEM gyáÉmányúFLEXUM golyóscsap család

A termék tewezett

Az

Kérelmező:

Mosonmagy ar őv árl Fémszerelv ény Zrt
H-920l Mosonmagy arővár, Terv u. 92.

A termók gyártőjaz

Mosonmagy ar őx árÍ Fémszerelv ény Zrt.
It-9201' Mosonmagy arővár, terv a. 92.

létesítményekhideg-, melegvÍz és fűtési rendszereÍben elzárőt
szerelvénykéntalkalmazhatók.

felhasználási terÍilete :

mintazÉME jogosultja

A termék ÉMINonprofit Kft.
szakrendi j elzete (SZRI)

épÍiletgépészetteriiletén lakóházakbano közösségi
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Dr. Matolcsy Karoly
és miiszaki ígazgatő

ÉvttNonprofit Kft. honlapjan Guwwo1qlbg ellenőrízhető
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JoGI sZABÁLYoZ^s rís Ár,rar,ÁNos FELTÉTELEK
Ezt azÉtvtE _t azÉvlÉpftésü$riMinőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. átlította'ki.
- az epitssi termékek műSzaki követelrnényeinek, megfelelőség igazolásanak, valamint
forgalomba bozatalánakés felhaszrálásrának részletes szabá|yakőlszőlő 3/2003. (I. 25.) BM-

GKM-KvVM

együttes rendelet,

* at6/1998. (IKK.8.) IKIM Közleményben szereplő kijelölés,

_ arÉM6-vel azonos jelzetű,2007.június 8. dátumú, 2012.június 30-ig érvényes ÉIWE,
valamint a K&elmező számára átadott La228l2012 jelzetű Utóellenőrzési
Jegyzőkönyvben

részLetezett vusgálatt eredmények értékelése

alapján.
z.

J.

ez

ÉnaB jogosultja - az a terÍnészetes v?sy jogL személy, aki (amely) közvetlentiJ vagy
képviselője útjrán kérte, és aki részere az ÍiW,-t az ÉtvttNonprofit Kft. kíallította - felelős
azért, hogy a terrnék megfeleljen az ÍjÍffi,előírásainalq továbbá" hogy a felhaszráló minden
információt meg&apjon, amely atervezettcélra való felhasznríláshoz sziikséges.

Az ÉMINonprofit Kft. - mint jóváhagyő szervezet - jogosult annak ellenőrzésére, hogy az
ÉIw etorrasa1tbetmÍtjái<-e' a termék megfelel-e a műszaki specifikációnak. Az utóellenőruést
a, ÉrlnNonprofit Kft. _ a kerelmezÍl költségére - laboratórirrmban, gyártásj. helyen, a
kerelmező telephelyén és a terrrrék beépítésreferencia helyén végezheti.

4.

5.

ÉnnE-tkafuőlag annak jogosultja hasnálbat1a fel műszaki specifikációként a megfelelőség
igazoLás ktá7l(tÍr;éúroz. a"-ÉrraB jogosultja azt nem r"aházhat1a át mísra. Az Éh.dB csak a
feltiintetett grártási helyeken előrállított termékre vonatkozik.

Ha az Évrn ervenyességi idején beliil honosított harmonizált európai szabvámyt adnak ki a
termékre vonatkozóan, a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet értelmébenaz
ÉMINonprofit Kft-nak a szabvány közzénete|énkövetően egy éven belül az Énne-t üssza kell

vonnia, kivéve, ha a termék aszabványban foglalttól lényegesen eltér.
6.

AzÉMlNonprofit Kft. visszavonhatja a termékre vonatkoző Étr,tp-t, ha az utóellenőrzés nem
végezhető el, vagr az eLlenőrzés eredménye nem megfelelő, vagy a tenrrékről kiderül, hory a
tewezett rendeltetési célra nem alkalmas. Az ÉMEjogosultja köteles bejelenteni, ha a termék
jellemzői vagy a gyártási körülmények megváltomak. Ezt követően az EMI Nonprofit Kft.
dönti el, hogy az ÉMEtovábbra is ervényben maradhat-e, vagy ttj eljárást kell kezdeményezni
az Éllnvisszavonása mellett. Ha ennek eldöntéséhez ítzsgáLatokra van sziikség, az Évrl
Nonprofit Kft. erre azidorefelfiiggesztheti az ÉME érvényességét'

7.

pg.ÉtvtB-t azÉvlNonprofit Kft. magyar nyelven, és a kérelmező igénylésealapján, angol,
német vagy francia, esetleg más nyelvü fordítrásban is kiadja. Jogérvényességialap az EME
nyelvii kiadása.

8.

^uw*
az Éwn-t csak teljes terjedelrnében szabad miásolní, vagy más adathordozón közreadni.
Kívonatos közléséhez azÉtllNonprofit Kff. írásos hoz.zéiár,ahása sztikséges' Kivonatos közlés
esetén ezt a tényt fel kell tÍintetri. A reklám ismertetők szövege és ábrái nem lehetnek
ellentétben azÉpítóipatiMűszaki Engedély tartalmátva|, és nem adhatnak okot felreértésre.

9.

10.

Az E\E, mint műszaki specifikáoió' nem helyettesíti a

terrrrék forgalmazásához, felbasz-

náIásához, &építéséhez,hasmáLatÁboz saikséges egyéb engedélyeket (pl. egészségugyl,
építésihatósrági)' tanúsítvrányokat (pl. tliz,rédelmi, terrrrék megfelelőség igazolási).

AZ ÉiuE alapjénkiadott megfelelőségigazolasnem jogosítja fel sem a gyártó| sem a
forgalmazőta CE megfelelőségi jelölés feltiintetésere a terméken vagy annak csomagolásán.
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lizÍnirőIPARI nnÚsz'lxr ENGEDÉ'LYRE voNATKoZo rÜlÖtvt EGEs

FELTÉTELEK

1.

ADATOK

1.1.

A termék gyártási helye
Mo sonm

ag y ar őv ért F ém szerelv

H-920l Mosonmagyarőv

'l".2

ény Zrt.

ár, T erv u. 92.

A termék és a termék tervezett felhasználásának leírása

Az

éryuletgepészetterületerr lakőházakban, közösségi létesítrnényekhideg-, melegvíz

ésflítésirendszereibenelzárőszerelvárykéntalkalmazhatők.
Névleges átmérők:
DN 15 ( BB, KB ) csökkentett átömlésű
DN 15 ( BB. KB ) teljes átömlésii
DN 20 ( BB, KB ) teljes átömlésű
DN 25 ( BB, KB ) teljes átömlésű

\-_

alapvető jellemzői:
fiítésés vízellátás területén maximum 10 bar (egyéb esetben
nyomás:
-maximális
max 25 bar)
-maximális vízhőmérséklet:fiítésésvízelláúásterületár maximum 90"C (egyéb
esetben maxl30oC)

A golyóscsapok

felhaszniá]t alapanyagok: (hán, fedél, golyó) CuZn4OPb2

fogantyú: AlSil2
-tömítések: EPDM, PTFE' PE

2.
\J

IELLEMZÓrÉs VIZSGÁLATIA4EGÍTÉLÉsIvtÓosznRBIr

2.1. A

termék miiszakÍ jellemzőio azok jóxáthagyott értékeiés vizsgálati/megítélési

módszerei

Termékjellemzők és
mértékegységeik

2.l,1

Mechanikai ellenállás

és stabilitás

Golyóscsapokivóvlzhez
- tömörség (16bar,0,2 bar, 1 h)
-

lőmőrzárás

(25 bar, 10 min)

Belső tulnyomással szembeni ellenállás
(bar)

r*;=A

módszer
Y izsgáiatil értékelésí

Értot<

MSZ EN 13828:2004
MSZ EN 13828:2004
gyán' előtrás szerint

20bar

7.4.r
7.4.2

nyomáspróba
nyomáspróba

60 s-ig tartó nyomáspróba
sérülés és csepegés nélktil
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Szer elv ényhÍahEl:itő igénybevé-tellel
szembeni ellenrállrása (Nm)

MSZ EN

Iv őv

G)

MSZ EN 13828:2004 7.2.2.2

13828:2004

8.

MSZ EN 73828:2004 7.2.2.1

20

I /

200 1 .(X.2 5)

BM-GKM-KvVM oKI vizsgálatok

Gömbcsapok működtető

í Nm)

(bar)

gyánelőkás szerint

60 s_ig tartó nyomáspróba
sériilésés csepeEés nélkiil

nyomatéka

MSZ EN 13828:2004 7.4.2

MSZEN

13828:2004

7.6.3.

Tartóssás

MSZEN 13828:2004

7.6.

MSZ EN 13828:2004
7.6.3.

í-)

Ewéb iellemzők

Szerelvényelg tömítések anyagminőségt

MSZEN 13828:2004

Jelölések

gyárt^ó

í-)

2.l.6

oTH

(országos Tisái.ffi orvosi Hivatal)
hatfuozata

25bar

Iy6víz-el1áttási golyos csapok tartóssága

z.l,5

és az

rendelet

Hasznr{latíbiztonsás

Tőmőrzfuás

2.1.4

9.

Hisiénia. eqészségés környezetvédelem

fuzel éintkező feliilet minősége

2.l3

13828:2004

táblázat

Sz,er elv énybáz csavaró igénybe-vétellel MSZ EN
áblfu'p'r
szembeni ellenállása CNm)

2,1.2

2012.06.22..
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G)

5.1

ill. dpusjel, névleges

műbizonylat ellenőrzése

szemrevételezés

nvomás és csatlakozó méret

Tűzbiztonsás

Nincs előírás

2.l.7 Zti-

és rezpés ellenÍ védelem

Nincs előírás

2.1.8

Enerpiatakarékossáp és hővédelem

Nirrcs előíras

3.

MEGFELErŐsÉcIGAZ)LÁSKÖVETELMÉNYEI

3.1.

MegfelelőségÍgazolásimódszerek

3. 1.

1. A

2002 l 3 59 /BK bizottsági hatérozat úapjan,
a 89 / 106 |EGK tanácsi irrányelv III. melléklet és
a3l2003 (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes reirdelet 4. sz. melléklet szerinti:
(1+)

rendszer* (ivóvízze| éintkező termékek)

3.1.2. Az t999 l 47 2 lBKbizottsági határozat alapjén,
a89lt06lEGK tanácsi irányelv III. melléklet és

a3l2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM egyiittes re'rrdelet 4. sz. melléklet szerinti:

(3) rendszer** (egyéb esetben)

rln;.ifr
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3.2.

A gyártó feladatai

3.2.l. Üzemi gyártásellenőrzés @GYE)

A gyáttő köteles olyan Ücw rendszert kialakítani, dokumentálni és működtetni,
mely biztosítja, hogY a forgalombahozott termékek igazolhatő módon folyamatosan
megfelelnek j elen EME követelményeinek.
Az a gyártó, melynek a minőségirányítási rendszere megfelel az EN ISo 9001-nek, és
azt kiegésziti a jelen EME-ben előirt, az ijzemi gyártásellenőrzésre vonatkozó
követelményekkel, úgy tekinthető, hogy az iizemi gyártásellenőrzési rendszere
megfelel a követelményeknek.

A

a

gyártő feladata olyan tizemi gyártásellenőrzésí rendszer
kialakíüísa,működtetése, illetve ellenőrzése, mely a termékek folyamatos
me gfe lelő s é gét bizto sítja.
termékre vonatkozőan

Aziizemigyártasellenótzésirendszernektartalmazniakell:
a megfelelőségigazolétsi eljrárás keretében sztikséges feladatokat és ezek felelősét,
(beleértve a kijelölt tanúsító szervezettel való kapcsolattartóst és a bejelentési
kötelezettségeket*)

a szenélyzet képzettségéreés oktatrísara, a gyáttő- és vizsgálóberendezésekre, az
alaparryagokra, a beszállított termékekre, a gyártási folyamatra, a felmerülő nem
megfelelőségek és reklamációk kezelésére és az iizemi gyártasellenőrzési rendszer
* gyartő áItali _ felülvizsgálatara vonatkoző szabályozást,
az ijzemí gyértásellenőrzés keretében _ a gyártásellenőrzés vizsgálati terve szerint
_ végzendő vizsgálatokat, melyek gyakoriságfua és vizsgálati mődjára vonatkozó
követelményeketazalábbitáblazattartalmazza;
|.táblázat
VízssálatÍmódszer
A vizssált terméki elle mzők
vizssálat
műszeres
Alao arrvasÍninősége
Méretek_ csatlakozó menetek

Tömörsés

az iizerni

mérőeszközök. kaliberek
nyomáspróba

Minimális vizssálati wakorisáp
min. beérkező tételenként

min.

lx naoonta/sép

minden darabon elvégezri

gyártásellenőrzés keretében végzett vizsgálatok eredményeinek

az első típusvizs gálat eredményeinek
értékelését

ös szeveté sével.

3;22. A terméket kísérő termélrjellemzőinek megadása

A

termék csomagolásán vagy kísérő dokumentumain a k<ivetkezo termékjellemzők
értékeitkell megadni:
termék típusj ele, névleges éslv agy csatlakozó mérete, nyomasfokozata.

3.2.3. Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat kiállítása

A

gyártő áIta|kiéilítartdó nyilatkozatnak a következőket kell tartalmaznia;

Az epítésitenrrék szállítqának

(gyártőjánrak, forgalomba hozőjénak,

továbbforg almazőjának) nevét, azonosító j elét (márkajelét) és címét.
Az epitési termék rendeltetési célját (felhasználási területét) és az azonosítiásiához
sziikséges adatait, a gyártás őáfJrrLát, a termék típusát.
Azon kijelölt szqvezetmegnevezését, azonositási számáú., melynek tanúsítványa*
(első típusvizsgálata**) alapjána megfelelőségi nyilatkozatkiadásra került.

Éigi-i^
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Jelen ÉME azonosítőját, amelyeknek az é:pítésitsrmék vizsgálattal ígazo|tan
megfelel.
A megfelelőségi nyilatk ozat éwényességiidejét.
A száIlítő, Wfuő, fotgalmaző megfelelőségi nyilatkozat aláirására felhatalmazotí
képviselőjének nevét (olvashatóan) és beoszkísát.
A megfelelőségi nyilatkozat azonosító szátméú, a kiadás dáLt|JméIt, a kiállító
cégszeru alákástrt.
Kiegészítő inforrnációk:
A termékre vonatkozó Felhasználási útrnutató (átadva
stb. megielöléssel).

la

gyárrő honlapjan elérhető,

A megfelelőségi nyilatk ozat formal követelrnényei:
A nyÍatkozat k<itött formája nincs előírva. lttaLában önrátló bizonylat, amelyet a
kiszal|iltás soriín a száLlífuényhoz, vagy a szúlíto|evélhezcélszeríicsatolni.
MeretébeÍi,formé1fuan ígazoóhat a gyártó egyéb céges iratainak ktilalakjahoz, vaw a
te,lrnélrlhez csatolt beepítési-,kezelési és használati úfuutatóhoz.

3.3.

A kÍjelölt vizsgáló laboratórium**

/ tanrrisító

szervezet* feladataÍ

3.3.1. Első típusvwsgá,Jat

Az első típusvizsgálat
sor.

A

során

a2.|. poniban leírt termékjellemzők vizsgalatáta kerüljön

l

wzsgáiő laboratórium a jelen ÉtuBt iaaásához végzet|
alkalmassági vizsgálatok eredményeinek felhaszrrálásával összerállíthatja az első
típusvizsgálati dokume'lrtáciőt, amennyiben a2.l. pontban leírtak teljesülnek.

kijelölt szervezet

3.3.2. A gyártásellenőrzés alapvizsgáIata* (csak (1+) rendszer esetén)
3.3.2.l Azílzemi ryártásellenőrzési rendszert leíró dokumentácíó előzetes felülvizsgálata

-

Ennek keretében a gyártásellenőrzés működését, a gyátrtás folyanatat' valarnint a
hozzá kapcsolódó ellenőrzések és vizsgálatok eljárrásátlefuő _ Byártő rltalkészrteft _
dokumentumok felülvizsgálatának elvégzésetörténik meg.

.

A felülvizs

getat alapján értékelt,hogy a termékek minőségszabát7yozása megfelelő-e,

és összhangban van-e a3.2.t.-ban előírt követelményekkel.

3.3.2.2A gyártásellenőrzés alapvizsgá lata ahelyszínen

Az

úapvtzsgálat keretében ellenőrzött és értékelt,hogy az tizem a gyÍntásellenőrzési
dokumentiációnak megfelelőenvégzi-e a tevékenységét"továbbá a gyártő'által végzett
termékek megfelelőségének
ellenőruések
vízsgálatok alkalrnasak-e
megrállapítaséra. Az alapvasgétat kiterjed ana, hogy a gyárto rerrdelkezik-e azoL&al az
követelrnényeknek megfelelő termékek
eszközökkel, amelyek sziikségesek

a

és

a

Sm;fr
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elóállításáútoz,
feltételei.

és adottak-e

a

gyártásellenőrzés elvégzésénekszemélyi és tárgyi

A megfelelőségi tanúsítvány kiadása*

kijelölt tanúsító szgr,rezet az első típusvizsgiílat' é-s a gyártáseltenfuzés
alapvtzsgátatának értékeléserealapozva _ MEGFELELŐSÉGI rawÚsÍrvÁxv

A

kiadásával igazol1a a termékek megfelelőségét.

3.3.4. A megfelelőségí tanúsítvány érvénybentartása*

A kijelölt tanúsító szeruezet azizemi
a kiadott

győntáseltenőrzés folyamatos felügyelete alapjrán

MEGFELErÓsÉct rawÚsÍrvÁuy-t

ervenyben arrla.

Az

i:z;emi gyrártásellenőtzés folyamatos felügyelete évente egy alkalommal keriil
elvégzésre,tafiAlmamegegyezik az alapvizsgúatnal leírtakkal, azzú akivétellel, hogy
a dokumentum feltilvizsgálat csak az alapvtzsga|at őta módosított dokumentumokra
terjed ki.

Az

3.3.5.

fizemben vett minták szúrópróbaszerű vÍzsgálata*

A kijeltilt

szewezet feljogosított képviselője szurópróbaszerűen évente egy
alkalomma] az alábbíakban meghatározott módon és mennyiségben mintrít vesz a
gyántői,nemben:

Minta nagysága: minden szerelvénybőlmax. 3 db, méretenként.
Mintavétel módja: gyártasbőI,vagy raktárból, véletlenszerííenkiváIaszVa.

*
**

4.

l.t.

(1+) rendszer esetén

(3) rend.szer esetén

ALKALMASSÁGI FELTÉTELEK arÁwrÁsor
-

Alkalnassági feltételek

4.l.'l'. Termék

A

termékek kialakítasaban, anyagaiban bekövetkezett változások eseten újabb

alkalmassági vizsgálat elv égzésesziikséges.

4.l.2. Gyártás

szerelvényeket győnlag kell előrállítani a gyiártástechnológiai utasítrásoknak
megfelelően. A temékek csak a miiszaki dokumentiációban szereplő alapanyagokból
és kivitelezéssel készülhetrek. A gyártáls során az akaLmazott technolőgsáloan vagy
alapanyagokban bekövetkezett viáltozások bármelyike esetén a megváltozott rcndszq

A

vonatkoziásaban újabb alkalmassági vizsgáÁat elvégzése szÍikséges.

#.i^
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4.l.3.

tr'orgalmazás

Az

ivővizes hálőzatba kerülő termékekhez Megfelelőségi tanúsítványt, a fiítési
hálőzatba kerülőkhöz Szállítói megfelelőségi nyilatkozatot, valamint vásrárlói
tájékoztatőt kellmellékelni. A kísérőokmányokon fel kelltüntetni:
- a gyártő l forgalmazó és a termék adatait,
- arÉwnés atanúsífványszálmát,
- a miíszaki jellemzőket,
- felhasználasi / alkalmazási területet.

4.1.4. Beépítés'hasznáiat

típusúgömbcsapok a gyántő áiltal megadott akalmazási
területen és a megengedett maximális ilzemi hőmérsékletés nyomás értékek mellett

A MOFÉMFLEXUM
akalmazhatők.

4.2.

Ajánlások

4.2.1.Csomagoláshoz,szál|ításhoz,tároláshoz

A

csomagolrás, tárolás és szríIlítás sorián a termékek épségétleginkríbb biztosító (karton
doboz, PVC fólia, stb.) megoldás keresésérecélszerii törekedni, hogy a fe|használőhoz
sériilésmentes áni kerüljön. A csomagolásnak tartalmazrua kell a vrásrárlói tájékoztatőt

is.
4

.2.2

.

B eépítéshez,hasznáIathoz, karb

A

szerelvények csak

az

antartáshoz

alkalmazási területtiknek

és megengedett

uzeni

paramétereiknek megfelelő rendszerekbe építhetők be, rendeltetésszeru használat
mellett karbantartást, javitást nem igényelnek.
5.

UTÓELLENŐnzÉs ÉsBcyÉg FELTÉTELEK

5.1.

,q,z

ÉIun érvényességealatt elvégzendő utóellenőrzések

az Éunérvényességiideje

alatt egy alkalommal, az ervényesség lejártakor

kell

utóellenőrzést végezni.

\í--,

lL\

Iglai Konrél
wzsgálő tecbnikus
témafelelős

Wtrilffl'

..Haszmann Iván
az Épn\etgé;pészetiés Energetikai
Tudomrányos osztály v ezetője

és Energetikai
vezetője
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