A BM OKF Katasztrófavédelmi Kutatóintézet (a továbbiakban: KKI) jelzése alapján a
hatóság tudomására jutott, hogy a Červinka Czeh Republik s.r.o által gyártott és forgalmazott
P6Če típusú 6 kg töltetű ABC porral oltó tűzoltó készülékek egyes példányai a korábban
660/38/2006 vagy 660/15/2007 vagy 660/26/2011-TVL számú tanúsítvánnyal rendelkező
termékektől eltérnek. A szabályos termékek beazonosítását az 1. és 2. táblázat tartalmazza.
1. táblázat: A tűzoltó készülék akkor P6Če típusú, amennyiben a címkén az alábbi feliratok
olvashatók:
Felirat helye a
Azonosító
Felirat a címkén
készülék címkéjén –
1. kép
Típus:
P6Če
1. kép címke 4. rész
Tanúsítvány
660/38/ 2006 vagy 660/15/2007 vagy
1. kép címke 4. rész
száma:
660/26/2011 - TVL
Červinka-Czeh Republik s.r.o
GYÁRTÓ
1. kép címke 5. rész
(1265 Rostislavova, 686 01 Uherské Hradiště )
A tartály paláston lévő beütött jelzés elején, a
lásd az 1. képen:
Gyártási hónap,
Červinka felirat után pl.: „CERVINKAN P6Ce
„Gyártási év helye”
év
03/2009 7,8 L ...” stb.
jelzést
2. táblázat: A P6Če tűzoltó készüléket nem kell visszaküldeni, ha a szelepszerelvényén az
alábbi jelzés, felirat együttesen szerepel:
Felirat helye a
Helyes felirat
Felirat található a
szelepen
tartalma
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szelepszerelvény testén, a nyomásmérő oldalán
2. kép
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Y
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A KKI a 187/2011/TVL számú nemmegfelelőségi eljárása keretében született 51-2/2013/KKI
számú értékelési jelentés, valamint a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal MKEHPIFO-00614/022/2012 számú határozata alapján 2013. március 22-én kiterjesztette a
nemmegfelelőségi eljárás alá vont, eltérő szelepszerelvénnyel szerelt tűzoltó
készülékekre a P6Če tűzoltó készülék 660/38/2006, 660/15/2007 és 660/26/2011 számú
tanúsítványainak érvényességét.
A tanúsítványok kiterjesztésének érvénye megszűnik:
- a tűzoltó készülék tartályába ütött gyártási időponttól számított 5 évnél idősebb készülékek
esetében;
- a tűzoltó készülékek alapkarbantartáson kívüli javítása, a tartály és a szelep bontásával járó
karbantartása, vagy bármilyen jellegű újratöltése esetén. Az ilyen jellegű beavatkozás esetén
minden további, a tűzoltó készülék nemmegfelelőségével kapcsolatosan felmerülő felelősség
a karbantartóra hárul. (A tömlővégi lövőke, vagy a tömlő cseréje kivételt képez.)
Ez a korlátozás nem vonatkozik a 2012-től gyártott (660/26/2011/TVL tanúsítvány számmal
forgalomba bocsátott), valamint a gyártó által visszahívott és az eredeti szelepszerelvénynek
megfelelő típusú szeleppel ellátott, a gyártó által ellenőrzött és megfelelőnek ítélt
falvastagságú tartállyal szerelt, a felhasználókhoz visszajuttatott készülékekre. Ezen tűzoltó
készülékek tartályainak sorozatszámát a KKI nyilvántartja.
A KKI az elvégzett tűzoltó készülék vizsgálatok tapasztalatai alapján felhívja a figyelmet az
alapkarbantartás során a tömlő és a tömlővégi lövőke fokozott ellenőrzésére, szükség esetén
cseréjére.
A 660/38/2006, 660/15/2007 és 660/26/2011 tanúsítványok kiterjesztése alapján a
nemmegfelelőségi eljárásban érintett, készenlétben tartott P6Če tűzoltó készülékek szabályos
készenlétben tartása, valamint éves alapkarbantartása elvégezhetővé válik a
megfogalmazott megkötések figyelembevételével.

