




sZAKERTőI össznpocr,,q.Ló
automatikus működésú légéúvezetők tájékoztatő jellegű vizsgálatáról

A vizsgálati eredmények összefoglalása
A kÜlÖnbÖző légáteresáők tájékoztatő jellegű nyitás- és zárás vizsgálatának eredményeit a 3.1.
tétblázat foglalja. össze. A vizsgálati körülmények részletes leírását a ,,SZÁKÉnrőt
ÖSSZPPOGLALÓ automatikus műk<idésű légétvez"iők uirrgálatáről- című, 2017. május 3l-én
keltezett dokumentum tartalmazza. A légáteresztő elemek nyitását és zárását a záróelem relatív
helYzetével jellemeztük . A 0% nyitás (legnagyobb zarás) a legkisebb áteresztő képességhe z tartoző
zárőelem pozíciŐ. A 100% nyitás (legnagyobb nyitás) a legnagyobb áteresztő képességheztartoző
zárőelem poziciő.

Jel Gyártó Típus
Nyitás Zárás

Zarőlap nyitottság

%] (|)
Nyitási idő
[perc] ( l )

Zárólap nyitottság

t%] (1)
zárási idő
[perc] (1)

H1 Hő és
Légtechnika Kft.

hygro 02 60 4 0 21,5
H4 (2) hygro 0l 90 8 0 45
Al

AERECo
EMM 916 l00 4 0 >120

A2 EMM 716 l00 6,5 0 >120
(l)AkÜlÖnbÖZŐidőpontokbanugyarrolyantipusúlégáteresaőkönmértállandósultnyitottságokátlagosértéke (2)Módosítottzá,róretesz

3.I. táblázat: Az egyes légáteresztők esetében a nyitás és zátás azidő fiiggvényében

(Teljes nYitásnál a HŐ és Légtechnika Kft. által gyártolt termékeknél a zárőelem belső tér felé eső
éle nagYjából az áténam|ási keresztmetszet közepénél van. Teljes nyitáskor az AERECO
légátvezetőnél a zárőlap a belső tér irányában elfordulva, a berendezés burkólatán felütközve foglal
helyet.)

A vizsgálati eredmények értékelése

HYgro 02: A HŐ és Légtechnika Kft. által gyártott hygro 02 típusú, Hl jelű légáteresáő működését
viszonYlag gyors nyitás és zátás jellemezte. A szerkezetben a zárőelem kezdő pozíciőja álta|ábarl
megfelelő volt, azaz szemből nézve a zárőelem alatt nincs, felette pedig kicsi iés van. A
légáteresáőt Párás térbe helyezve egyértelmű nyitás alakult ki (átlagos nyitóttsag 60%). Széraz
helYen a visszazánódás viszonylag (a vizsgált AERECO termékekhez képóst) gyorsan (21,5perc)
létrejött.

HYgro 01: A HŐ és Légtechnika Kft. által gyartolt hygro 0l típusú, H4 jelű |égátercsztőben a
zárőelem kezdő Pozíciőja a mérések során általában megfelelő volt, azaz-szemből nézve sem a
zárőelem alatt, sem felette nem volt számottevő rés. A légáteresztő vízsgálatok során (módosított
rÖgzÍÍŐ retesszel) 8 perc elteltével 90%-os nyitást hozott létre. Száraz helyen a visszazárődás
viszonylag gyorsan (45perc) alakult ki.

Budapest, 2017, szeptember 20.

okl. gépészmérnök
épületgépészeti szakértő

Hangmérnök Tervező és Szolgáltató Kft. Il1



VALIDATION DOCUMENT
The subject of validation: Examination of externally mounted humidity controlled

air transfer-devices type FENSTER AIR PLUS hygro 01

and FENSTER AIR PLUS hygro 02

28240121 001The No. of Test Report and
the Validation document:

The name and the address of
the company:

H6 6s L6gtechnika lnnov6cios Kft.

2800 TatabSnya, Dank6 Pista u. 16.

(site:8000 Sz6kesfeh6wAr, Neumann Jinos u. 1.)

Validation of examination's result of externaily mounted

humidity controlled air transfer devices type FENSTER

AIR PLUS hygro 01 and FENSTER AtR PLUS hygro 02,

according to relevant points of standard EN 13141-

9:2008.

Hereby fUV Rtreinland lnterCert Kft. validates the fact
the examinations were performed according to retevant

points of EN 13141-9:2008 and the recorded test results

are concerning to the tested products and correct.

Present Validation Document was issued on the basis of
Test Report No. E 12210353t2016.

The scope of activity:

Budapest, 27th July 2017.
/Q)q1,'1. l tn<L

Laszl6 N6gr6di
Test engineerHead of

o
TUVRheinland

TUV Rheinland !nterCert Kft. product Uzlet6g
H-1132 Budapest, V6ci 0t 48/a-b

phone: +3614611100; fax: +36146111g9; e-mail: tuv@hu.tuv.com; web: www.tuv.hu

A ruvRheintandowww.tuv.hu
Precisely Right.
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VALIDACIOS OKIRAT
A vizsgilat tirgya: FENSTER AIR PLUS hygro 01 6s FENSTER AtR pLUS hygro 02

tipus( piraszab6lyozott l6gbeereszt6k vizsg6lat{nak

validilSsa

Jelent6s 6s Okirat 28240121001
szima:
A c6g megnevez6se, Hd 6s L6gtechnika lnnov6ci6s Kft.cime: !

2800 Tatab6nya, Dank6 pista u. 16.

(telephely:8000 Sz6kesfeh6rv6r, Neumann J6nos u. 1.)

Elvtigzett FENSTER AIR PLUS hygro 01 6s FENSTER AtR PLUS hygro 02tev6kenys6g: 
tipusri piraszab6lyozott l6gbeeresztd teljesitm6ny-m6r6s6nek

validil6sa az EN 13141-g:2008 szabviny vonatkoz6 pontjai

szerint.

tuv nheintand lntercert Kft. ezennel igazolja, hogy a m6r6sek

az EN 13141-9:2008 szabv6ny vonatkoz6 pontjainak

megfelel6en t6rt6ntek, a m6r6si jegyz6kOnyvben r6gzitett
m6r6si eredm6nyek a vizsgilt term6kekre vonatkoznak 6s a

val6signak megfelelnek.

Jelen Validici6s Okirat azE 122t0353r2016 sz. Vizsgitati
jegyz6k6nyv alapj5n keriitt kiifiit6sra.

Budapest, 201r.02.27 UO;*QF-
Szakteriiletvezet6

..o
TUVRheinland

TUV Rheinland lnterCert Kft. product Uzletig
H-1132 Budapest, VSci ut 48/a-b

phone: +3614611100; fax: +3614611199; e-mail: tuv@hu.tuv.com; web: www.tuv.hu

A ruvRheinland@

PJ.1.- -'1, L'*L
N6gr6di L6szl6

Vizsg616 m6rn6k

www.tuv.hu
Precisely Right.



tUV Rtreintand lnterCert Kft.
Term6kek lizlet6g A ruvnheinland@

Vizsgilati jegyz5kdnyv sz. :

Iesf Report No.. 28240121 001 #J*"i:,"='' e33sse3z Oldal1 I 2
Page 1 /2

Megbiz6:
Client:

H6 es L6gtechnika lnnov6cios Kft.

2800 Tatab6nya, Dank6 Pista u. 16

Gy6rt6:
Manufacturer:

Ho es Legtechnika lnnov6cios Kft.

2800 Tatabdnya, Danko Pista u. 16

Vizsg6lat t6rgya:
Test item:

P6raszab6lyozott l6gbeereszt6k teljesitm6ny m6r6se.
Humidity regulated air inlets performance measurement.

Azonositis:
ldentification:

FENSTER AIR Plus hygro 01
FENSTER AIR Plus hygro 02

pre-production sample
without serial number

Sz6ria sz.:
Sena/ No..

Raktirozisi sz6m.:
Receipt No.:

Atv6tetiddtum:
Date of receipt:

Vizsg5lati t6rgy 6llapota:
Condition of test item.

uo'iilf,l,i'"ll1!!i: zo, -ot -zz

Vizsg5lati e!6ir5s
Test specification:

EN 13141-9:2008

Vizsgilat helyszine:
Testing location:

tUv Rtreinland tntercert Kft. Term6kek tzlet6g G6p6szeti laborat6rium
H-1132 Budapest, V6ci 0t 48lA-8., Hungary

Vizsgil6 laborat6rium: tUv Rtreinland tnterCert Kft. Term6kek iizlet6g G6p6szeti taborat6rium
Testing Laboratory: H-1i32 Budapest, V6ci ut 4glA-8., Hungary

Vizsg6lati eredm6ny:
Iest Resu/f.

A vizsg6lati minta megfelel a fent megnevezett vizsgilati et5ir6soknak.
The test ifem passed the test specification(s) above.

Vizsgilta/ tested by:

(^J-
AlSiris
Signature

Ellen6rizte/ reviewed by:

N,'qn.. ). /^, 4r-!-,
2017-07-27 NigrAdli L6szt6, reviewer2017-07-27 Ha6la Albert expert

N6v, feladatk6r
Name, function

D5tum
Date

D6tum
Date

N6v, feladatk6r
Name, function

ROvidit6sek: P(ass) = megfelel6
F(ail) = nem megfelel6
N/A = nem vonatkozik
N/T = nem vizsgalt

F(ai[ = failed
NlA = not applicable
NlT = ,rot tested

- Ezen vizsg6lati jegyz5kdnyv a vizsgilt mintap6ld6nyra vonatkozik. A vizsg6l6 szervezet enged6lye n6lki.il
r6szleges m6solata nem enged6lyezett. Ez a jegyz6k6nyv nem jogosit fel val-amely biztons6gilel hjszn6lat6ra.

Ihls tesl repoft relates to the a. m. test sample. Without permlssion of the test center thrs fest reporf is not permitted to be
duplicated in extracts. Ihls test repoft does not entitle to carry any safety rnark on this or similar pioducts.

TUV Rheinland tntercert Kft. . H-1 132 Budapest, Vici rit 48/A-8.
Tel.: +36-1461 1100, fax: +36-1-4611199 . e-mail: tuv@hu.tuv.com web: www.tuv.hu



A ruvnneintand@
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Ezen vizsgdlatijegyz6k6nyv alapja a TUV Rheinland tntercert Kft.6ttat kiadott E 122t0g53t2016szdm0 jegyz6k6nyv 6a azzal egyUtt 6rv6nyes.

Csak az azonosit6s v6ltozott
eredeti : AERO PLUS hygro 01 and AERO pLUS hygro 02
0j: FENSTER AtR ptus hygro 01 FENSTER AtR ptu!-hygro OZ

Vizsg6lat nem szOks€ges.

i'hrs fesf repoft rs based on and only vatid together with the E 122/0353/2076 r.ssued by TtJvRheinland tnterCeft Kft.

ldentifacition is onty changed.
old: AER.O P-LUS hygro 01 and AERO ptUS hygro 02
new: FENS'7"ER AtR plus hygro 01 FENSIER Atn nus hygro 02

No fesfs were considered necessary.
































