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A-1159/1998 
ÉME 

ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY 
Lindab gyártmányú légtechnikai szerkezeti elemek, 

 befúvó és elszívó szerkezetek  

ÉPÍTÉSI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRA 

melyet az ÉMI Kht. a(z) 

Lindab Kft.  
2051 Biatorbágy, Állomás út 1/a  

mint az ÉME jogosultja részére 

a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelete és az IKIM miniszterének a 16/1998. 
(IKK.8.) IKIM Közleményben szereplő kijelölése, az A-753/1991 számú és 1991 10. 15 
keltezésű valamint az A-1159/1998 számú és 1999.05. 19 keltezésű Alkalmassági Vizsgálati 
Jegyzőkönyvekben és az A-2217/2003 sz. és 2004.06.07 keltezésű  Utóellenőrzési 
Jegyzőkönyvben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján, a hátoldalon (és 
pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett ad ki. 

A termék felhasználási területe: 

Szellőztető- és klíma rendszerek szerkezeti elemei 

A termék megnevezése és azonosító jelölése (típusa, ÉMI Kht. szakrendi jelzete): 

Szabályozó szerkezetek (SZRJ.:5.9.2.); Befúvó és elszívó szerkezetek (SZRJ.:5.9.3.); 
Légcsatornák (SZRJ.:5.9.4.) 

Az ÉME 2009. június 15-ig ÉRVÉNYES 

Budapest, 2004. június 7. 
Horváth Sándor 

vezérigazgató helyettes 
    minőségügyi és marketing igazgató 
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A termék gyártója (név, cím): 

Lindab AB  
SE-269 82 BÄSTAD, Förslövsvägen, Grevie 

A gyártóhely megjelölése (név, cím): 

Lindab AB  
SE-269 82 BÄSTAD, Förslövsvägen, Grevie 
 
Lindab GmbH  
Neumarkt, Deutschland 
 
Lindab Kft. 
2051 Biatorbágy, Állomás út 1/a 

A termék forgalmazója: 

Lindab Kft  
2051 Biatorbágy, Állomás út 1/a  

A termék felhasználása szempontjából lényeges és a megfelelőség igazolás alapját 
képező tulajdonságai (jellemzői): 

 

Termékjellemzők és mértékegységeik Követelmény Vizsgálati/értékel
ési mód 

jelölés  azonosíthatóság gyártói jelölés 
szemrevételezéssel 

anyagminőség  gyártmányismertető gyártói igazolás 

alak, méretek   dokumentáció 
szerint  

mérés hiteles 
mérőeszközzel  

nyomás és depresszió tűrés Pa dokumentáció 
szerint . 

mérés hiteles 
mérőeszközzel 

áramlási ellenállás  Pa dokumentáció 
szerint 

mérés hiteles 
mérőeszközzel. 

szabályozási jellemzők, mérési 
pontosság, hőtechnikai jellemzők 

dokumentáció 
szerint 

gyártói igazolás 

 
A termék alkalmazásának lényeges műszaki feltételei: 
 
A termékekhez – legalább szállítási tételenként - használati útmutatót kell 
mellékelni. A termékek a gyártmányismertetőben meghatározott műszaki jellemzők 
tartományában alkalmazhatók. 

A termék megfelelőség igazolásának módozata: 

A 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 4. sz. melléklete szerint kitöltve 
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Az ÉME jogosultja utóellenőrzések elvégeztetésére kötelezett, amelynek gyakorisága: 
 
5 éven belül egyszer 
 
Az utóellenőrzés első ízben 2006. II. negyedévében történik. Az ÉME jogosultja ezen 
kitűzött időpont figyelembevételével - külön felszólítás nélkül - köteles az 
utóellenőrzésre megrendelést adni, az ÉMI Kht. a megrendelésnek eleget tenni. Az 
utóellenőrzési kötelezettség elmulasztása esetén az ÉME hatályát veszti, az ÉMI Kht. az 
engedélyt a nyilvántartásból törli és e körülményt nyilvánosságra hozza. 
 
 

 Haszmann Iván Ónodi József 
 tudományos osztályvezető okl. gépészmérnök 
 az AVJ-t összeállító egység vezetője építésügyi szakértő 
  témafelelős 


