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BlazeCut automatikus tűzoltó Rendszerek

A tartalom áttekintése
▪ A társaság jóváhagyásai a termeléshez, minőségbiztosításhoz, környezetgazdálkodáshoz
▪ R107 Autóbusz tűzvédelmi jóváhagyások
▪ Termékminőségi jóváhagyások és típusvizsgálat (T és C sorozat)
▪ Teljesítményvizsgálat (T és C sorozat)
▪ Dekra típusteszt (T sorozat)
▪ RoHS megfelelőség – T sorozat
▪ Hőmérséklet ciklus és megsemmisítés vizsgálat (T sorozat)
▪ Elektromágneses összeférhetőségi vizsgálat (AP200 riasztópanelek)
▪ Hosszú távú expozíciós teszt (T sorozat)
▪ Alkatrész engedélyezések
▪ Globális kölcsönös elismerés és akkreditáció
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BlazeCut automatikus tűzoltó Rendszerek
Vizsgálat, tanúsítás és akkreditáció
Gyártás / Termelés / Minőség

TÜV SÜD
Minőségbiztosítási
rendszer

TÜV SÜD
Környezetvédelmi irányítási
rendszer

TÜV SÜD
Minőségbiztosítási
rendszer

NATO: AQAP 2110:2016

STN EN ISO 14001:2016

Tűzoltórendszerek és tűzoltó készülékek fejlesztése,
gyártása, telepítése, karbantartása és értékesítése.

Tűzoltórendszerek és tűzoltó készülékek fejlesztése,
gyártása, telepítése, karbantartása és értékesítése.

STN EN ISO
9001:2016

BlazeCut Pty Ltd – 45 Evans Street, Balmain NSW 2041

www.tuv-sud.sk

Tűzoltórendszerek és tűzoltó készülékek fejlesztése,
gyártása, telepítése, karbantartása és értékesítése.
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BlazeCut automatikus tűzoltó Rendszerek
Vizsgálat, tanúsítás és akkreditáció
R107 Autóbusz tűzvédelmi jóváhagyás

Európai autóbusz tűzvédelmi tanúsítványok és jóváhagyások
A BlazeCut elvégzett minden szükséges vizsgálatot és engedélyezést, hogy tanúsított R107 tűzvédelmi rendszereket
szállítson minden buszgyártónak.

Audit, amely megerősíti a
minőségirányítási rendszer meglétét és
a gyártási eljárások megfelelőségét.

BlazeCut Pty Ltd – 45 Evans Street, Balmain NSW 2041

További információk és a
vizsgálati folyamatok igazolása.

Megerősítés az R107 tesztelési
eljárások sikeres teljesítéséről
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BlazeCut automatikus tűzoltó Rendszerek
Vizsgálat, tanúsítás és akkreditáció
T & C sorozatú termék tervezés

Technická inšpekcia
T-sorozat típusvizsgálati
tanúsítványok

Technická inšpekcia
C-sorozat vizsgálati
tanúsítványok

Technická inšpekcia
Termék minőségbiztosítási
rendszerek

03802/4/2016

3002/4/2016-1

4332/4/2017

A berendezés megfelel annak a típusnak a
tervdokumentációjának, amelyre
vonatkozóan a dokumentációról szóló
szakértői véleményt kiadták.

Az összeszerelés megfelel a nyomástartó
berendezésekre vonatkozó 2014/68/EU
európai irányelv szerinti biztonsági
követelményeknek

Termékminőség -biztosítási rendszereket
vezetett be és alkalmaz a 2014/68/EU (E
modul) irányelv szerint

www.tisr.sk

+61 2 8006 1300 | customerservice@blazecutgroup.com | www.blazecut.com
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BlazeCut automatikus tűzoltó Rendszerek
Vizsgálat, tanúsítás és akkreditáció
T & C sorozatú termék tervezés

C-sorozat - A 2014/68/EU irányelvszerinti, a B + E modul alapján tanúsított, a nyomástartó berendezésekre vonatkozó uniós
előírásoknak való megfelelésre összpontosít. T-sorozat - A típusvizsgálati tanúsítvány igazolja, hogy a termék megfelel a gyártó
tervdokumentációjának.

1.

A műszaki ellenőrzés felülvizsgálta a műszaki dokumentációt, és ellenőrizte, hogy a termékminta a műszaki dokumentációban szereplő előírásoknak
megfelelően készült-e el.

2.
3.

Ellenőrizte a műszaki dokumentációt a tervezés és a gyártási folyamat tekintetében.
Ellenőrizte a gyártási dokumentációt, hogy az megfelel-e a vonatkozó műszaki normáknak és a nyomástartó berendezésekhez szánt anyagok európai
elismerésének, és ellenőrizte az anyaggyártók által kiadott tanúsítványokat.

4.

Ellenőrizte, hogy a nyomástartó berendezés állandó csatlakoztatására vonatkozó munkafolyamatokat jóváhagyták-e.

5.

Ellenőrizte a gyártási folyamatban részt vevő alkalmazottak képesítését.

6.

Ellenőrzést és vizsgálatot végeztek annak ellenőrzésére, hogy a gyártó tervei megfelelnek-e azoknak a normáknak, amelyek alapján a tanúsítványt kiállították.

7.

Ellenőrzést és vizsgálatot végeztek annak ellenőrzésére, hogy a normákat hogyan alkalmazták a gyártási folyamatban, és hogy a normák teljesültek-e.

Termék minőségbiztosítási rendszerek
A Technická inšpekcia megvizsgálta és tanúsítja, hogy a BlazeCut termékminőség-ellenőrzési rendszert vezetett be és tart fenn a gyártás minden szintjén, beleértve a
nyomástartó készülékek végső ellenőrzését és vizsgálatát is. Minden gyártási tételből ki kell választanunk mintákat, és el kell végeznünk például a szivárgás vizsgálatát. Az E
modul alapján megfelelőségi nyilatkozatot tudunk kiállítani minden olyan C sorozatú rendszerre, amelyet a műszaki dokumentációnak megfelelően és a kitöltött telepítési
ellenőrző lista alapján telepítettek.

BlazeCut Pty Ltd – 45 Evans Street, Balmain NSW 2041

www.tisr.sk
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BlazeCut automatikus tűzoltó Rendszerek
Vizsgálat, tanúsítás és akkreditáció
T & C sorozatú termék tervezés

Termékteljesítmény-vizsgálati iránymutatások
Harmadik fél tűzvizsgálatainak tanúsítása a műszaki
állapotvizsgálati kritériumaink alapján

T sorozat
1.
2.

Nyomás a hőmérséklet függvényében
Oltási teljesítmény

C sorozat
1.
2.
3.

Nyomás a hőmérséklet függvényében por, HFC gázok,
Novec és hab esetében
Az érzékelőcső átégési hőmérséklete
Por, HFC gázok, habok oltási teljesítménye.

www.szutest.cz

BlazeCut Pty Ltd – 45 Evans Street, Balmain NSW 2041

Strojírenský zkušební
ústav „C” sorozat
vizsgálati tanúsítványa B39-00925-14-rev-1

Strojírenský zkušební
ústav „T” sorozat
vizsgálati tanúsítványa B39-00926-14-rev-1

A berendezés megfelel a műszaki
dokumentációnak, a szerelési és
szervizelési kézikönyvnek

A berendezés megfelel a műszaki
dokumentációnak, a szerelési és
szervizelési kézikönyvnek
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BlazeCut automatikus tűzoltó Rendszerek
Vizsgálat, tanúsítás és akkreditáció
T sorozatú típusvizsgálat

T sorozat típusvizsgálat
Document No# C.k. Z482/2019
DEKRA - Szlovákia
A DEKRA a járművek, rendszerek, alkatrészek és önálló műszaki egységek
típusvizsgálatát végzi engedélyezés céljából a Szlovák Köztársaság Nemzeti
Tanácsának, a járművek közúti közlekedésének feltételeiről szóló 106/2018
számú hatályos törvényének megfelelően.
A DEKRA típusvizsgálati protokollja a következőket állapította meg a BlazeCutról:
BlazeCut ISO 9001 (Minőségirányítás)
Tűzvizsgálat és teljesítménytanúsítványok a SZU-tól
Típusvizsgálat a TISR-től
BlazeCut műszaki dokumentáció
Felhasználói/üzemeltetési kézikönyv
A TAP200 riasztóközpont EMC vizsgálatai.
A riasztópanel és a nyomáskapcsoló nem befolyásolja a jármű
elektronikájának működését.
8. A jármű belsejébe szerelt riasztópanel minden biztonsági
követelménynek megfelel.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A DEKRA értékelte a T-sorozatú rendszernek egy járműbe történő
telepítését, és megerősítette, hogy a beépítés nem érinti hátrányosan a
jármű biztonságos működését.
BlazeCut Pty Ltd – 45 Evans Street, Balmain NSW 2041

https://www.dekra.sk/expertne-sluzby/schvalovacie-skusky
www.dekra.sk
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BlazeCut automatikus tűzoltó Rendszerek
Vizsgálat, tanúsítás és akkreditáció
RoHS megfelelőség

RoHS megfelelőség – T sorozat
A Technical Testing Institute Piešt'any (TSU) állította ki,
a RoHS az Elektromos és elektronikus berendezések
veszélyes anyagainak korlátozása (Restriction of Hazardous
Substances) rövidítése.
A TSU kiállította a BlazeCut RoHS tanúsítványát, amely megerősíti,
hogy a termék megfelel az egyes veszélyes anyagok elektromos és
elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról
szóló 2011/65/EU irányelv alapvető biztonsági követelményeinek.
RoHS-nak való megfelelést a T sorozatot is magukba foglaló termékekre állították ki:
T025ES, T050ES, T100ES, T200ES, T300ES, T400ES, T500ES, T600ES.

www.tsu.sk
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BlazeCut automatikus tűzoltó Rendszerek
Vizsgálat, tanúsítás és akkreditáció
Hőmérséklet ciklus és megsemmisítés

T sorozat hőmérséklet ciklus és megsemmisítés vizsgálat
0056/104/2019 számú tanúsítvány
Technický skúšobný ústav Piešťany (TSU)
Ez a vizsgálat magában foglalja a hőmérsékleti
ciklusvizsgálatokat és a klimatikus kamrával végzett
megsemmisítési vizsgálatokat.

www.tsu.sk
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BlazeCut automatikus tűzoltó Rendszerek
Vizsgálat, tanúsítás és akkreditáció
T & C sorozatú termék tervezés

EMC tesztelés AAP200 és AAP100 riasztópanelen
(elektromágneses kompatibilitás)
FEI - STU, Pozsony, Szlovákia
Az AAP200/CAP200/TAP200, AAP100, panelek vizsgálati
jegyzőkönyvei az EHK 10-04 nemzetközi szabvány szerint a
kerekes járművek EMC- és zavartűrési vizsgálatára, valamint
az E/ECE/324 6.5., 6.6., 6.7. és 6.8. bekezdése szerinti
kibocsátási és zavartűrési vizsgálatok mérésére.

www.fei.stuba.sk
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BlazeCut automatikus tűzoltó Rendszerek
Vizsgálat, tanúsítás és akkreditáció
Működési expozíciós vizsgálat

„T” sorozat 65 hónapos expozíciós vizsgálata
164000182/34 számú jelentés
Technický skúšobný ústav Piešťany (TSU)
A vizsgálati jelentést egy T-sorozatú (TV200FA)
egységen végezték, amelyet a beszereléstől számítva
több mint 65 hónapig használtak egy járműben.
A hitelesített vizsgáló létesítmény elemzése a következőket tartalmazta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

HFC szer szivárgási teszt
Nyomásmérő működés
Kalibrált súly
Fém korrózió értékelése
A cső anyagbomlása
Szín stabilitás

www.tsu.sk
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BlazeCut automatikus tűzoltó Rendszerek
Vizsgálat, tanúsítás és akkreditáció
Tanúsítványok más országokban

SVÁJC

INDIA

BAFU - Szövetségi Környezetvédelmi Hivatal (FOEN)
tanúsítványa a BlazeCut T sorozatú, korlátozott HFC
hatóanyagokat tartalmazó rendszerek Svájcba történő
behozatalának elfogadására.

Védelmi
munkálatok
Tanúsítvány a BlazeCut T sorozatú
rendszerek védelmi munkálatokban
történő használatának elfogadásáról

BAHRAINI KIRÁLYSÁG
Polgári Védelmi Főigazgatóság A
BlazeCut T sorozatú rendszereknek a Bahreini
Királyságba felhasználásra történő szállítására és
telepítésére vonatkozó
jogosultsági bizonyítvány.

AUSZTRÁLIA
CERTMARK INTERNATIONAL
A BlazeCut T & C sorozatú rendszerek megfelelőségi
tanúsítványa

IZRAEL
Izraeli rendőrség (a közbiztonsági miniszter hatáskörébe tartozik)
A rendőrségi buszokban használt BlazeCut C sorozatú
rendszerek jóváhagyása és engedélyezése

A fenti lista a jelenlegi és korábbi tanúsítványokat és engedélyeket tartalmazza, kérjük, forduljon a BlazeCut-hoz további felvilágosításért.
BlazeCut Pty Ltd – 45 Evans Street, Balmain NSW 2041
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BlazeCut automatikus tűzoltó rendszerek
Vizsgálat, tanúsítás és akkreditáció
Alkatrész engedélyezések

Underwriters Laboratories
Különféle UL által elismert
alkatrészek

Különféle rendszerekre és alkatrészekre
alkalmazható

- C sorozatú elektromos mágnesszelep

-

- BlazeWire érzékelő

-

- Gáznemű oltóanyagok (HFC-227ea)

-

- FK-5-1-12 (Novec™1230) folyékony
oltóanyag
-

PED -C sorozatú rendszerek

EN54 tanúsítású
alkatrészek
-

Füstérzékelők

Füstérzékelők

-

Hőérzékelők

Hőérzékelők

-

-

Jelzőfények

-

Hangjelzők

Jelzőfények
Hangjelzők

-

BlazeCut hab oltóanyagok

MPA Drezda

(FM) Factory Mutual

-

BlazeCut hab oltóanyagok

- Gáznemű oltóanyagok (HFC-227ea)

-

BlazeCut por oltóanyag

- FK-5-1-12 (Novec™1230) folyékony
oltóanyag

* További részletekért forduljon a helyi BlazeCut képviselőjéhez
BlazeCut Pty Ltd – 45 Evans Street, Balmain NSW 2041
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Hogyan terjednek ki a BlazeCut minősítések az Ön régiójára?
A BlazeCut-ot a műszaki vizsgálatot végző globális szakértői hálózathoz tartozó különböző szervezetek felülvizsgálják, bevizsgálják és tanúsítják
megfelelőségét.

TIC Tanács
www.tic-council.org

Nemzetközi Laborakkreditálási Együttműködés
www.ilac.org

www.blazecut.com

BlazeCut automatikus tűzoltó rendszerek
Nemzetközi Elismerés
TIC Tanács
A BlazeCut tanúsítványokat a TIC Tanács tagjaként elismert szervek vagy
leányvállalataik töltik ki az alábbiak szerint:

TIC Tanács

A TIC Tanács a független vizsgálatokat, ellenőrzéseket és
tanúsításokat végző vállalatokat képviselő nemzetközi szövetség.
Független megfelelőségértékeléssel elősegíti a
biztonságot és csökkenti a balesetek számát.
A TIC Tanács a független vizsgálatokat, ellenőrzéseket és
tanúsításokat (TIC) végző iparág új hangja, amelyet 2018
decemberében indítottak el. A TIC Tanács a korábbi globális TICipari szervezetek, az IFIA és a CEOC egyesüléséből született, és
több mint 90 tagvállalatot és szervezetet tömörít a világ minden
tájáról, hogy közös hangon szólaljanak meg.
www.tic-council.org

https://www.tic-council.org/membership/members-directory
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BlazeCut automatikus tűzoltó rendszerek
CEOC International - Európa
Európai Tagok
TIC Tanács
A BlazeCut által alkalmazott szervezetek
Cseh Köztársaság

Strojírenský zkušební ústav - Vizsgálatot, ellenőrzést és tanúsítást végző szervezet
A SZU az EC 1015 szerint tanúsító szervezet, amely a 14 EK irányelvnek való megfelelés értékelésére
akkreditált www.szutest.cz

Szlovákia

TÜV SÜD - Tesztelési, tanúsítási, képzési és oktatási szolgáltatások.
Több mint 17,000 alkalmazott több mint 800 helyszínen Európában, Amerikában, KözelKeleten és Ázsiában www.tuv-sud.sk

Szlovákia

Technická inšpekcia - az EU jogszabályai szerinti tanúsító szervezet, azonosító száma 1354, és rendelkezik a Szlovák
Szabványügyi, Mérésügyi és Vizsgálati Hivatal által kiadott tanúsítási engedéllyel.
www.tisr.sk

Szlovákia

DEKRA– a járművek, rendszerek, alkatrészek és önálló műszaki egységek teljesítmény típusvizsgálatát végzi engedélyezés
céljából a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 106/2018 számú hatályos törvényének megfelelően.
www.dekra.sk
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BlazeCut automatikus tűzoltó rendszerek
International Laboratory Accreditation Co-op

Global Mutual Recognition Arrangements

megállapodás

Nemzetközi Laborakkreditálási Együttműködés
(ILAC)

Globális kölcsönös elismerési megállapodás
www.ilac.org
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BlazeCut automatikus tűzoltó rendszerek
Globális kölcsönös elismerési megállapodás
Nemzetközi Laborakkreditálási Együttműködés

Nemzetközi Laborakkreditálási Együttműködés
Az ILAC nemzetközi taghálózatát 118 gazdaság 152 szervezete alkotja. Ide tartoznak az ILAC
kölcsönös elismerési megállapodás (MRA) aláírói, társult vállalatai, leányvállalatai, érdekelt felei és
a regionális együttműködési szervek.

„A globális kereskedelem akadályainak felszámolása”
Az akkreditáló testületek világszerte, amelyeket szakértőik kompetensnek minősítettek, olyan
megállapodást írtak alá, amely fokozza a termékek és szolgáltatások határokon átnyúló
elfogadását, és nemzetközi keretet hoz létre a nemzetközi kereskedelem támogatására a technikai
akadályok felszámolásával.

“Egyszer tesztelték vagy vizsgálták, mindenhol elfogadják”
Az ILAC MRA lehetővé teszi, hogy a pontos és megbízható eredmények biztosítása érdekében
akkreditált vizsgálati és kalibráló laboratóriumok és ellenőrző szervek globális hálózatát vegye
igénybe.
www.ilac.org
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BlazeCut automatikus tűzoltó rendszerek
Globális kölcsönös elismerési megállapodás

Szlovák és Cseh akkreditáció

Világszerte elismert teszt- és kalibrációs jelentések

Szlovák Nemzeti Akkreditációs Szolgálat
A Szlovák Nemzeti Akkreditáló Szolgálat (SNAS) Szlovákia egyetlen olyan nemzeti
akkreditáló szerve, amelyet a szlovák hatóságok a 765/2008/EK rendeletnek
megfelelően jelöltek ki. Az UKAS-hoz hasonlóan az SNAS is teljes jogú tagja az
Európai Akkreditációs Együttműködésnek (EA), a Nemzetközi Laboratóriumi
Akkreditációs Együttműködésnek (ILAC), a Nemzetközi Akkreditációs Fórumnak
(IAF) és az Akkreditáló és Engedélyező Testületek Fórumának (FALB). Az SNAS
aláírta az EA,
ILAC és az IAF többoldalú
megállapodásokat. www.snas.sk

BlazeCut Pty Ltd – 45 Evans Street, Balmain NSW 2041

Cseh Akkreditációs Intézet (CAI)
A Cseh Köztársaságban a CAI a nemzetközi követelményekkel és
szabályokkal összhangban (az EK és az EA által meghatározott)
akkreditációs rendszert dolgozott ki, amely az EU és az EFTA országaiban
használt rendszerekkel összehasonlítható rendszer létrehozására törekszik.
A tevékenység ezért kezdettől fogva a nemzetközi együttműködésre
összpontosított, azzal a céllal, hogy az akkreditációval foglalkozó neves
nemzetközi szervezetek tagjává és többoldalú megállapodások aláírójává
váljon.
www.cai.cz
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BlazeCut automatikus tűzoltó rendszerek
Globális kölcsönös elismerési megállapodás
Szlovák Nemzeti Akkreditációs Szolgálat

Szlovák Nemzeti Akkreditációs Szolgálat
A Szlovák Nemzeti Akkreditáló Szolgálat (SNAS) Szlovákia egyetlen olyan nemzeti akkreditáló szerve, amelyet a szlovák hatóságok a 765/2008/EK
rendeletnek megfelelően jelöltek ki. Az UKAS-hoz hasonlóan az SNAS is teljes jogú tagja az Európai Akkreditációs Együttműködésnek (EA), a Nemzetközi
Laboratóriumi Akkreditációs Együttműködésnek (ILAC), a Nemzetközi Akkreditációs Fórumnak (IAF) és az Akkreditáló és Engedélyező Testületek
Fórumának (FALB).
Az SNAS aláírta az EA, ILAC és az IAF többoldalú megállapodásokat.
www.snas.sk

A BlazeCut által alkalmazott szervezetek
Szlovákia

TÜV Szlovákia - Tesztelési, tanúsítási, képzési és oktatási szolgáltatások.
Több mint 17,000 alkalmazott több mint 800 helyszínen Európában, Amerikában, KözelKeleten és Ázsiában, www.tuv-sud.sk
Az SNAS által elismert
tesztelő testületek

Szlovákiai tag

Technická inšpekcia - az EU jogszabályai szerinti tanúsító szervezet, azonosító száma 1354, és rendelkezik a Szlovák
Szabványügyi, Mérésügyi és Vizsgálati Hivatal által kiadott tanúsítási engedéllyel.
www.tisr.sk
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BlazeCut automatikus tűzoltó rendszerek
Globális kölcsönös elismerési
megállapodás
Cseh Akkreditációs Intézet

ts

Cseh Akkreditációs Intézet (CAI)
A Cseh Köztársaságban a CAI a nemzetközi követelményekkel és szabályokkal összhangban (az EK és az EA által meghatározott)
akkreditációs rendszert dolgozott ki, amely az EU és az EFTA országaiban használt rendszerekkel összehasonlítható rendszer
létrehozására törekszik. A tevékenység ezért kezdettől fogva a nemzetközi együttműködésre összpontosított, azzal a céllal, hogy az
akkreditációval foglalkozó neves nemzetközi szervezetek tagjává és többoldalú megállapodások aláírójává váljon.

A BlazeCut által alkalmazott szervezetek
Az CAI által
elismert
tesztelő
testületek

Cseh Köztársaság

BlazeCut Pty Ltd – 45 Evans Street, Balmain NSW 2041

Strojírenský zkušební ústav - Vizsgálatot, ellenőrzést és tanúsítást végző szervezet
A SZU az EC 1015 szerint tanúsító szervezet, amely a 14 EK irányelvnek való megfelelés értékelésére
akkreditált www.szutest.cz
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BlazeCut automatikus tűzoltó rendszerek
ILAC Globális kölcsönös elismerési
megállapodás
A globális aláírók listája

Az ILAC kölcsönös elismerési megállapodást aláírók listája,
országonként

Akkreditáció az Ön országában

Az ILAC keretében kölcsönösen elismert országok listájának megtekintése
Látogasson el a
https://ilac.org/ilac-mra-and-signatories/ weboldalra.

Ha további kérdései vannak, vagy szeretne egy másolatot a legújabb tanúsítványokról, kérjük, küldjön e -mailt a
customerservice@blazecutgroup.comemail címre.
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