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arnell}€l áz l99ó. évi )o(xl sz. rörvény 13, § alatt, es a 222oo9, (vIL 23,) sz. ÖM ícndeletb§n m€fogal,,nazottaknak ú€feldóen a
belügplinisáeí kijelölése alapjáD a Kataszrófavedelrni Kutatóintezgt tanúsítja" ho&Y a
by which Üe Di$sler M3nageío€ Re§earcb tr.§iitutc, dcsignáred by úte Minjste! of t!€ In|eíio, of H§lary under sectio! 13 of Acl xxx] of t996 and tlte
D§cíet of th€ Mini§t r oí [,óc6l croveínmcbt No, 22:009 (vII.23.) certifies lhatl

EIIDE FIRE BALL (ELB01) automatikus tűzoltó lrbdr
ncú sabviilyosítot! tiizoltásía afi(alrla§ eszköz

a 3500U4l+520l?ált sz. vüsgalati j€yzókönyv es a benne hivatkozotl dokumentumok alapján rendeltetesszfiü használatra alkdfiás.
A hi€tkozott jeg}zókön ,v §zeíinl a üzsgáltjcllcmzők körcben me8felel a BM oKF Ható§ági Fói8az8ató-ltely€í6i szervezct M€elóz6i e§
Engedélyezési s2o18úhr Tűaí,€€1ózesi Főosáály 35000/982_1,?0ló,átt. és 35000,/4438_1/2017.ált sz.ámon kiadolt tőzvedetíni és
biztonú8o§§rigi követelm§nyoknek.
(i5 sitabl€ foí proler us.. bas.d oí the test report No, 3500v;lld_5l20l7,áll and thc documents ci€d in h, Aócording lo üis rcpori. i confoaDs to lhe
3jf.ly reqÜ.ém€nt i§u.d by Nationrl Dlr.ctorát cmnl fo. Dis§t í Máns8€m.nt regpon§ibl. deptrten.nt ril n..: 35000/982-1/,016.ált ánd
35m0/d€&ül017.alt in ü]c.ltcn! ofüc prcP.ni.s t slcd,)

Lic.D§€ )io,:J5000/l l091-3/20l8,álr

Tűzvédelnri Megfelelőségi Tanúsitvány
cmificdle or tire sa fery coníorniiy

Én s.ablráDrosÍiotL bizoltásÉ alkaltE Ék6z Halórnyaga ABc tiizollópor kb. t 2k8
pmducl d6iFutcd io fircfienting valid ollt oí slop€ of §tandfid§, A8ent ÁBc drv powder c.a. l .2 kg
_30 'c'+E5 'c köz.air! a cíbtú fcltüntclcn ütasítás 3zcrilt Alkalrírs k zdcti AB, C tú*k ollá§nE, AlkalnazlBó
feszúllsé! llatt álló bcrend€zós€* tij2cilt i§. E4n tiizolto €szköz k&zeDlélbe! tartirM néíí h.l}€ttcsili az artoit obj€kfulrtli
lonaallozó hiá;adcIni élóíások áll3l meghátirozott hizottii kesálék.l, Múködése t]0-1]5dB zajlsti§saljáí,
fron,30 (f io +85'c. lccordng to ür ü§ttucdon of us. on thc lab.l, suilab]e for exin8uislíog öB,C cln§ §r.s i!.arly
pha§., U§able a8ail§t 6E oíel€ctric d.íic. ulder cufilni This d.! ic. c.n not be us.d to i€llac. üos íÉ extDgqislE§
or equipMls §hich .?ecifi.d for giÉn objcct by fi.€ iellrátloos, Th. somd bttl ffiiit d toE úe bEi 1]Gl35 dB-

ELIDf, FIRE B.{LL PRo co.. LTD.
(í M.óT.NaL:ula A, BaDglaming, cloAbuíi 20I50; Thai6ld)

AIt !E ai§ának f€ls!.léi:

A t€rnék §dirtója|
Manlacarer:

A tanúsitvány kérc|mezóje: sc PA[lLow]iL{ 6REE\E niTER\_{TIo\AL sRL
Requested fu: cluj Napoca srr. CroitoriloT Nr, 

'4, 
judetul Cluj, Roúiini!.

irrv(5rts líahd unlil 2a23. dec€mb€í l0.

A tanú§ít!ány kiboc§álója a 221009. (vII. 23.) sz. ÓM rendclctbeo fo8laliaknak m€fdcl öcn jo8osult a reímék tulajdonságait a tanúsítvány
lejáíta előlt is eilenőrizni. á kérelmezó kóltségére el|enőra 6 ,.iz§gáIatllak alávctni, \?9 t€§zvizsgálatokat elréezDi
Á tanu§itiriny a biyatkomtt vizsgá]ati e§ €yéb doküinenfumokksl egyúrt€sen éívenye§, kiad.á§a áz azokbaú fo8lalt adatokon és
inforBációkon alapul. A termék m€8itélésót, mid§iresét befolyásoló adat vagy infonnáció hiányos vágy pontállan megada§álal össz€lii8gó
következmenyekéít minden felelóss€g g tanú§ítvány kér€lme?öjá terhcli.
Th. issuer ofÜ§ c.njÍc.t i§ entiüed ro !€riry ú. propcrtics óf tlre prcduc! ev.n beforc $e expiry of lhe c.ítificaíe, urder ü€ Mini§t . of lh§ Lócsl coleNn€nt
Dgü.. No 22 2009 {vll 23.) to §übject !o control úcstilg at &e c6t of fu rcqu.siin8 endty. of to canf out p$tial t s|itrg,
T'his c.ldficáte § valid coijoindy *iü üe t st docuEnt§ rcfercd io ald wiü oücr do.!m.lt§ attachld: il§ issuánc. i§ bed o! ü..bio ánd inforbation iicludcd
Úcrch, All liábility br dt. .oBqucllB rcbtiry b tne poYi§io' of itEoíplcle or irpí.ci§e óata or iífornádoD ilrl'fuir8 üE jüdg€men| and c€tlificátion of ü.
pódúcr is boN by it eotily Éque§ting üs cedficalc,

Budapest, 2018. dc.cnrb€r l 1,


