
 

Teljesítmény nyilatkozat 
 

 

 

1. Nyilatkozat azonosító: 0001 

 

2. Terméktípus egyedi azonosítója, megnevezése:  

 

AERO PLUS 

 

A-96/2014 számú NMÉ 1.2. pontjában meghatározott termék 

 

3. Terméktípusok: 

AERO PLUS hygro 02 

AERO PLUS hygro 01 

AERO PLUS s 01 

 

 

4. Az AERO PLUS típusú nyílászáróba építhető légbevezető termékcsalád méretezett 

levegőellátás biztosítására alkalmazható. Az AERO PLUS típusú nyílászáróba 

építhető légbevezetők egyes típusai gáztüzelésű berendezések méretezett égési levegő 

ellátására is használhatóak. 

  

Légtechnikai jellemzők 

 

Típus 
  

AERO PLUS 

hygro 02 

AERO PLUS 

hygro 01 

AERO 

PLUS s 01 

Léghozam jellemzők         

Higro szabályozású, automatikus 

működésű 
  x x   

Zárható (minimum léghozamra)     x   

Léghozam min. / max. 10 Pa-nál 

m3

/h 
20-35 10-30 46 

Léghozam min. / max. 40 Pa-nál 

m3

/h 
45-60 20-50 90 

Rendelhető kiegészítők         

Eső vető   x x x 

Rovar rács   x x x 

Jellemzők         

Max. szabad keresztmetszet 

m

m2 
4300 4300 4300 

Szín   fehér fehér fehér 

Tömeg / Anyag g 175/ABS 175/ABS 175/ABS 

Felszerelés         

Javasolt résméret 

m

m2 
380 x 12(10) 380 x 12(10) 380 x 12(10) 

Nyílászáróra szerelhető   x x x 



Redőnytokra szerelhető   x x x 

Nappaliba, hálószobába, irodába, 

komfortterekbe 
  x x x 

Nyílt égésterű gázkészülék 

légellátásához 
  x   x 

 

5. Gyártó: Hő és Légtechnika Innovációs Kft. 2800 Tatabánya, Dankó Pista út 16. 

 

 

6. Az AERO PLUS termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére 

saját belső, gyártásközi ellenőrzési rendszer szolgál. Az ellenőrzés a következő 

rendszer szerint történik: 

 

Beérkező alapanyagokra, összetevő elemekre vonatkozó adatok: 

Bejövő 

termék/alap-

anyag 

Bejövő 

termék 

gyártója 

Vizsgált 

jellemző 

Vizsgálati 

módszer 

Vizsgálatok 

gyakorisága 
Követelmény 

Nem 

megfelelőség 

kezelése 

ABS - 

Schulman item: 

12676001        

PFL RABS 

90000 UV5   

WHI 86715 

ASBAG  25 

R9016 = 

RAL9016 / 

(RABS 90000 

UV5 - UL-V0 

AT 

A. 

Schulman 

Kft 

A beszállító 

által 

garantált 

minőség.  

 

A beszállító 

által 

garantált 

minőség.  

 

A beszállító 

által garantált 

minőség.  

 

A beszállító által 

garantált 

minőség.  

 

A beszállító által 

garantált 

minőség.  

 

Légtechnikai 

szalag 

Concordia 

Ipari és 

Kereskedel

mi Kft. 

A beszállító 

által 

garantált 

minőség.  

 

A beszállító 

által 

garantált 

minőség.  

 

A beszállító 

által garantált 

minőség.  

 

A beszállító által 

garantált 

minőség.  

 

A beszállító által 

garantált 

minőség.  

 

belső 

kulcsnyílású 

M3-as csavar (1 

db) és anya (2 

db) 

SRÓF 

Kereskedel

mi Kft. 

A beszállító 

által 

garantált 

minőség.  

 

A beszállító 

által 

garantált 

minőség.  

 

A beszállító 

által garantált 

minőség.  

 

A beszállító által 

garantált 

minőség.  

 

A beszállító által 

garantált 

minőség.  

 

INOX szalag- és 

lapátrögzítő 

rugók 

Marton 

Sándor e.v. 

A beszállító 

által 

garantált 

minőség.  

 

A beszállító 

által 

garantált 

minőség.  

 

A beszállító 

által garantált 

minőség.  

 

A beszállító által 

garantált 

minőség.  

 

A beszállító által 

garantált 

minőség.  

 

 

 



Ellenőrzések a gyártás közben 

 

Vizsgált jellemző Vizsgálati módszer 
Vizsgálat 

gyakorisága 
Követelmény 

Nem megfelelőség 

kezelése 

Vizuális 

 

szemrevételezés Minden egyes 

darabot 

Illeszkedés, lapát 

szabad mozgása, 

ergonómiai 

követelmények 

Gyártási széria 

átvizsgálása 

Hygrosztát 

szabályzás 

 

Ellenőrzött 

körülmények között 

2 óránként 1 db A műszaki 

specifikációban 

meghatározott lapát 

nyitás és zárás 

Gyártási széria 

átvizsgálása 

 

Ellenőrzések a végterméken 

Vizsgált jellemző Vizsgálati módszer 
Vizsgálat 

gyakorisága 
Követelmény 

Nem megfelelőség 

kezelése 

Vizuális 

 
szemrevételezés 

Minden egyes 

mintadarabot 

Illeszkedés, lapát 

szabad mozgása, 

ergonómiai 

követelmények 

Gyártási széria 

átvizsgálása 

Hygrosztát 

szabályzás 

 

Ellenőrzött 

körülmények között 
 2 óránként 1 db 

A műszaki 

specifikációban 

meghatározott lapát 

nyitás és zárás 

Gyártási széria 

átvizsgálása 

 

A termék azonosítása és nyomon követhetősége 

 

a) A gyártó cég adatai  

b) CE jelölés  

c) Gépszám  

d) Gyártási év/hó  

e, Bárkód olvasó raktárkezelő rendszer azonosítás 

 

  



 

 

7. Nemzeti Műszaki Értékelést kiadó szervezet:  

ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. Központi 

Laboratórium 

Intézmény azonosító:  xxxxxxxxxxxxx 

Kiadott NMÉ azonosítója:  É1-3380K-03593-2014 

8. Az A-96/2014 számú NMÉ 1.2. pontjában meghatározott termék teljesítménye 

megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért 

kizárólag a teljesítmény nyilatkozatban meghatározott gyártó (vagy meghatalmazott 

képviselő) a felelős. 

9. A gyártó (vagy meghatalmazott képviselő) nevében és részéről aláíró személy: 

Szita Gábor ügyvezető igazgató 

 

 

Székesfehérvár, 2014. október 14. 


