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Műkö dőkép esség vizs gála ti jegy zőkönyv
A vizsgá|at cé|ja: ! uzembe helyezés előtti vizsgálat ! szerződés szerinti vizsgálat X eseti vizsgálat ! javítas utáni vizsgálat

A vizsgálat célja: A BE4 HEAT Kft. megrendelése aIap1án elvégeztük a BRH-800 típusú
azonosítóSzám nélküli háztartási szénmonoxid érzékelo vizsgá|atát (A típus) egy ponton (300

ppm). A szénmonoxid érzékelőnek a megfelelő azonosíthatóSág miatt a BRH-800/1
azonosítószámot adtuk. Az azonosítószámot az érzéke|ő külső felületére, jól látható helyre
ragasztottuk.

A vizsgálat arra irán}'rrlt, hogy az érzéke|ő az ismertetőjében megadott paramétereket

egy pontban (300 ppm) teljesíti e. A vizsgálat nem szakhatósági- és nem típusvizsgá|at, de az

eredmény megfelelően jellemzi a vizsgá|t érzékelőt az el|enőrzött ponton (300 ppm). A
vizsgá|at nem tanúsítja (tanúsíthatja) azMSZ EN 50291-1:2014 szabványnak (a továbbiakban
Szabvány) való teljes megfelelőséget.

A vizsgálat menete: Az izembe helyezett Co érzékelőt 300 ppm (rVn) szénmonoxiddal
elaÍasztott térbe (vizsgá|ati kamra) helyeztük és stopperrel mértük a reakció időt, amit
feljegyeztünk. A vizsgá|ő gáz áramlási sebessége 300 ml/perc volt. A vizsgálathoz haszná|t
gáZ a Prémium 64 Bl Akkreditált Kalibráló Laboratóriumának haszná|ati etalonja, tehát
kalibrálási bizonyítvánnyal rendelkező hiteles anyagminta.

Mérési adatok:

A vizsgálatot 1 óra melegedési idő eltelte után végeztük el. A vizsgálat idején a homérséklet
22,3 oC, a légnyomás 1016 mbar volt.

Az energiaellátás.jelzés:
Zöld folyamatos fenyjelzés (LED). (Szabvány 4.3'I. a) Megfelelő.
A riasztás.jelzés:
Piros színű gyorsan villogó LED és szaggatott hangjelzés. (Szabvány 4'3.I. b) és 4.3.2.)

Megfelelő. t

A jelzések a gyártő utasításai szerinti működési helyzetben történő felszerelés esetén jól
látszanak.
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Műszerész(ek) neve: Wiszt Attila, Papp Gergely Vevőkód: Jegyzőkönyv sorszáma: MJK 91/2014w
Készülék típusa:

BRH.800 Co ielző és riasztó
A Co mérő azonosító
(gyári) száma: BRH-800/l

E|lenőrző gázpalack(ok) száma:
0221A MKEH GAZ 0068120t2

Érzéke|endő anyag(ok): szén-monoxid (Co) tfolo = 100 ARH %
30 ppm = veszélyes szint

l. riasztási szint:

nnm

2. riasztási szint:
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3. riasztási szint:
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Megrendelő neve:
BE4 HEAT Kft.

Munkahely neve:
Prémium 64 Bt. Akkreditált Kalibrá|ó Laboratórium

Megrendelő cime:
H.3200 Gvöneyös' Szurdokpart u.6.

Munkahely címe:
1101 Budaoest. Géo u.2.

Vizigaid.gáz értéke
' D vizsgálati gáz
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Tényleges (méit) adat,,.

l tapasztalt eseménv
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Szintetikus levegő 15 percen keresztiil nincs jelzés' zöld üzem LED folyamatosan
viIásít

Megfelelo

305 ppm CO Riasáás 3 percen belül 25 másodperc után riasztás'
Piros színrí gyorsan villogó LED és

szaggatott hangielzés

MegfeIelő

Wiszt Attila laboratórium vezeto


