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ÉPÍTÉsücyr Nü.rósÉcpu-suónzó
rNNovÁcrós KózneszNú rÁns¡sÁc

H-l113 Buüpes! Diószegi irt 37 Levélcím: H-1518 Budapcsl, PI: 69.
Telefon: +36 (l) 372-6100 Fax: +36 (l) 386-8794
E-rnail: info@emi.hu Honlap: http://$ww.emi.huDi¡-.áó*-rc.

socÉTÉ DT-TmJrE PUBüQUE PoUR m CoNTRÓLE DE LA QUA IÉ ]]T L'tr$IoVATIoN DU BATIMENI
NOl.gPR(Ffi(nlPANY FOR QUAI-IIY CONIROL AND INNOVATION IN BUILDING

GEMEINMIM(B FOR ATSKONIROLI-E UND INNOVATION ]M BAIJWESEN

a:I93n995 UE: A-2353/2006

Epületgépészet területén, hideg,- melegvíz Íendszerekben
a fix vezeték és a készülék kózdtti flexibilis, feszültség
nélküli kiités létesítése

Sociedad Ano¡ima TUCAI
Llobateras, l0-12 Poligono Inddustrial Santiga
08210 Barbera del Valles (Barcelona) Spanyolország

Sociedad Aronima TUCAI Llobateras, l0-12 Potigono
Inddustrial Santiga, 08210 Barbera del Valles,
Spanyolország

Érvényes: 2011 szeptember 30-ig
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- .,e (Horváth Sándor)

Az Épirórpari Vúsz¿ki Eogedel) 7 old¿ll L1rulma/.

EME
ÉpÍrórp¡ru vrúszAKr ENGEDÉLY

termék megnevezése:

A te¡mék tervezett

mint az ÉME jogosultja

A temék EMI Klt. szakendi
jelzete (SZRJ): (SZRJ: 5.2.2.9.) egyéb szerkezetek

TUCAI gyártmányú, fémsziivet borítású, flexibilis
bekótócsóvek

, . 1 -

vezérigazgaló-helyel les
minóségügyi és ma¡ketirig igugató

Az EME énény€ssége az EMI Kht honlapjá¡ eÍenóriáetó. KBiA 114.2 200ó.01.01.
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L'INNOVA I IU\ IJI BA I I\4I \ I
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN tsU]LDING

GEMETNNür'zIGE GESELLSCHAFT ¡Lll{ QUAllrÁl'sKoNTRol-t.E llND INNovATIoN
IM BAI.M¡ESEN

A-793/1995

EPITOIPARI MUSZAKI ENGEDELY
TfICAI gyártrnínyú, fómszóvet borít¿isú,

fl cxibilis bekót6csdvek

ÉpirÉsI cú-ú ¡nn¿szrÁlÁsÁnq

rnelyet az ÉMI Klrt. a(z)
Sociedad A¡ro¡itr¡r TIICAI

08210 Barber¡ del V¡l les, I lxrcclon:r

kére}¡ác, ¡: l9i 19q7. (X .19.)KTM-IKIMegyii t tesrerrcleletc.azipari.keleskedelr l l iésidegenforgalmi
niliszteürek a kóruyezetvédelni és teriiletl¿jlesztési rninisaer egyetéitésével tórlént

liijeldlése al¿pján, A-793/1995. számú, 1995. december 5-i keltezésú Vúsgálnti Jegyzókó ]aóen. valamirt

az L-2435120o0, számú Utóellerrózési Jegyzókón¡óen és [Jtóelleuórzési Vjzsgilati Jegyzókónyvber

részletezett vizsgálati eledrnények éfékelése, valamilt ¿ ]ráto1d¡lor)/lótlaPon rógátett ¿d¿1ok,
feltételek és szabályozások mellett ¿d la.

A ter¡¡ék/múszaki megoldás/e!árás felhaszlálási leriilete:

ópüetgépészeti cs6vezetékek ós berendezési t¿írgy¡k isszek¡pcsolásá¡'4,

v¡lamiDt rezgésnek kitett csóv€zetékel( ld¡l¡kítísáníl

A temék/mírsz¿ki megoldás/eUárás ¿zotosrto ielolesii (rlptLsir. F- MI Kht szal<r'e r cli j elzete):

TTJCAI
TAQ, l AQ FORTtr, TAQ sUI'ER fle)r¡bilis csó (SZR.l: 5.2.2.9.)

Az EME 2006. június 30 -ig ÉRVEN].ES

(-q--+
(Dr. Kóvács Károly)
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Bud¿pest, 2001. június 1.

rnrr6se¡ug¡ i igazgrtó



e==A
ÉMEr ,q.-t9¡nsss

A termék gyánóia. múszaki rnegoldás/elárás kl'eiles¿óie:

Sociedad A¡oniú¡ Tl iCAI
08210 Barbera del V¡l les'
Barcclona, Spanyolország

A rennék forgahnazója, a núszaki megoldás/eljárás alhaluazó14:

¡zonos a gyáftóv¡l

A tennék/múszaki rnegoldás/etjárás - l'elhasanálása szernpoltjából - lenyeges és a

megfelelóségigazolás alapját képezó tulajdoDságai (ellenzói):

tiimdrség' h6állóság, szer€lhet6ség, szerelési méretek, megjelólés

A ieD¡ék/múszaki úegoldás/eljárás alkalnazásának 1éllyeges niiszald i'eltételei:

A TERMÉKEÍiET IVóViZ VEZETúKEKBI'N CSAT( AZ E(;ÉSZSÉGtIGYI

*ré-r-einiOlri;nr IGAZoLó, ÉRvÉNIES oKl ENcliDÉLY BlRToh \BAN
LEHfT ALK,{ LI\{AZN I.

A terDrékek xz alábbi üzeDri lcltételel( melletf alkalnrxzh¡tók:

maximíl is i izerni nyomás: 10 bar

maximális územi bómé¡séklet: 95'C

A terurék/múszaki megoldás/eliárás megl'elelóség igazol/tsárak rnódozata:

a 39/1997 (Xll .19) KTI\4/|KlM rendelet 1.sz.mell.  l l .Bielú Gyártó¡ Megfelelóség¡

Nyilatkozattal

Az ÉME tul¡jdonos¿ utóelleúólzések elvégeztetésére kótelezett. amel¡'lek gyakonsága:

5 éven belül egyszer

Az utóelleró¡zés elsó izber 2004. t. ncg¡ edér óben tulterrr[ Az El\4F Iu]¡lduros¿ ezen Litílzótt idópont

figyelember,érelével - kiilór felszólítás nélkiil - kóteles az ulóelle órzésle rnegentlelést atbri. az FMI
K[. a ¡reg, e'delégrek eleget te¡rri. Az utóellerózési kijlelezettség eh'u]asztása eselé' ¿z FME

hatályár vesai, az ÉMI Klrt. az e.gedélyt a 'yilvántafiásbó1 t¿jrli és e kü¡ii¡néryl nyih,ánosság1a hozzá.

L7. ̂-ig311995. számú Épít6ipari Múszaki Eugedély az azonos jelít és 1995 decerrber 5-i keltezésú

Alkalmassági Vizsgílati JegyzókOrr1'vbel (AVJ). \'alarnilt az A-2'13-5/2000 számú Utóellenórzési

Jegyzókiinfrbe[ és Utóe11et6¡zési Vüsgá1ati Jegyzókón¡óel . szelepló ¿datoklal, núszaki

,"ti"mróttet minile'be¡ .regegrezó temlé1ae/míiszaki megolclásra/eljárásra vo'atkozik, ¡z AVJ 5.

iejezetébel rnegielolt egréb a]kalnazási t'ettételek érvéryessége ellett
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az AVJ-I dsszeállító
egyséli vczetóle

' ' ,  
, .-  i-r

IglaiKoné1
térnaf'elelós


