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Fail nr 51-6/2013/KKI  

TEADE

 

Katsete tulemused, mis teostati Riiklik Katastroofide Ohjamise Peadirektoraadi Katastroofide 

Ohjamise Uurimisinstituudis (edaspidi: KKI) seoses nõuetele mittevastavuse menetlusega, mis algatati 

ettevõtte Červinka-Czech Republic s.r.o. vastu 2011. aastal (viitenumber 187/2011/TVL), ning otsus, 

mis mõjutab nõuetele mittevastavuse menetlusele allutatud erinevate ventiililiitmikega varustatud 

seadmete sertifitseerimisolekut ja mille väljastasime P6Če seadme sertifitseerimisasutusena. 
 

 

Katastroofide Ohjamise Uurimisinstituut on P6Če seadme sertifitseerimisasutus Ungaris. Lähtuvalt 

hindamisaruandest nr 51-2/2013/KKI, mis väljastati seoses KKI nõuetele mittevastavuse menetlusega nr 

187/2011/TVL, ning Ungari Kaubanduslitsentside Ameti otsusest nr MKEH-PIFO-00614/022/2012, 

käesolevaga KKI laiendab P6Če kustuti sertifikaatide 660/38/2006, 660/15/2007 ja 660/26/2011 kehtivust 

nõuetele mittevastavuse menetlusele allutatud erinevate ventiililiitmikega varustatud seadmetele. 

 

Sertifikaatide laienemine kaotab kehtivuse: 

 

 - seadmete puhul, mille vanus on üle 5 aasta arvutatuna seadme balloonile stantsitud tootmise kuupäevast; 

 

   - kui seadmete remont hõlmab baashooldusest enamat või hooldust, mille käigus kassett ja ventiil osandatakse, 

või mis tahes järeltäitmist. Selliste remonditööde korral lasub kogu edasine vastutus, mis tuleneb seadme 

nõuetele mittevastavusest, hooldust teostaval isikul (v.a vooliku ja otsaku asendamisel selle otsas). 

 

Käesolev piirang ei kehti seadmetele, mis on toodetud alates 2012. aastast (toodud turule sertifikaadiga nr 

660/26/2011/TVL), mille tootja on võtnud tagasi, millele on paigaldatud originaalse ventiililiitmikuga sama 

tüüpi ventiil, mida tootja on kontrollinud ja hinnanud piisava seinapaksusega olevaks ning mis on tagastatud 

kasutajaile. Seadmete seerianumbrid on dokumenteeritud KKI-s. 

 

Seadmega teostatud katsete valguses soovime KKI nimel juhtida tähelepanu sellele, et oluline on baashoolduse 

käigus põhjalikult kontrollida – ja vajaduse korral asendada – voolik ning otsak selle otsas. 
 

Lähtuvalt sertifikaatide 660/38/2006, 660/15/2007 ja 660/26/2011 kehtivuse laiendamisest võib teostada 

nõuetele mittevastavuse menetlusele allutatud ning ootel olevate P6Če kustutite iga-aastast baashooldust, 

arvestades sätestatud piiranguid. 

 

Budapest, 28.03.2013 

 

(loetamatu allkiri    (loetamatu allkiri) 

 Attila Szabó, tuletõrje kolonelleitnant                                    Jóréti Dénesné 

             KKI direktor           KKI kvaliteedikontrollijuht 
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