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A HungaroSec Kft. – 1032 Budapest, Kiscelli u. 74., mint a COFEM termékek hivatalos 
magyarországi forgalmazója igazolja a következő termék megfelelőségét: 

 
 
 

CLRV 
 

Hagyományos tűzjelző központ 
 
 
A hivatkozás alapja az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 625/238-2/2008 iksz. 
tájékoztatója. Jelölt szabványok: 
 
 

EN 54 - 2: :1997 /A1 :2006 
( Tűzjelző berendezés ) 
 

 
 
 
 
Bejegyzett vizsgáló testület: 
AENOR (Asociacion Espanola de Normalizacion) 
Genova, 6, E-28004 MADRID 
Spain 
 

Budapest, 2010.12.20. 
 
 
Tanúsítvány számai: 0099/CPD/A74/0081 

 
 
Az igazolás érvényes, amíg a vizsgálat során bemutatott termék gyártásban van, illetve a technikai jellemzői nem 
változnak, vagy a bejegyzett vizsgáló testület egyéb határozatot nem hoz. 
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UNE 23007-2:199B ERRÁTUM:2004 --
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1e9 a gyárban vétélezett térmékmintákat oIyan utó.

lagos Vizsgá1atnak veti alá, amelyek megfelelnek
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AENoR l-Agociación Egpafrola de Normalización y

cerlificación,, i ,'spanyol Tanúsítvány- és szabvány-

ügyi szövetsé9,. - az oFFT zrt. negjegyzése] mint
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szakos fe 1ülvi z sgáIatát , értékeIését és jóváhagyá.

sát. A jeIen tanúsítvány tanúsítja, hogy minden, a
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detkezés a1ka1mazásra kerü1t, és hogy a termék

me9fe1e1 valamennyi minimumkövetelmén]mek. A je1en

okírat teljogosíEja a gYártót a cE je1ö1és a1ka]-

mazására. A jé1en tanÉ*ítvány mindaddig érvényes,

amíg az AENol hatá1yon'' kívü1 nem helyezí vagy

Az e1ső kibocsátás ke1te: 2009. noveÍiber. 11. -----
Ramón NAz PA,'ARES ügyvezetó agazgató o1vashatat1an
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Az AENoR - Agociación Espafrola de Normalización y
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certifícacióR hosszúbélyegzője --------
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Ezen okiraL Iész1eges másolása nem megengedett. ---

AENoR - Génova' 6 - 28004 Madrid ' Telefon: +34 1

914 32 60 00r fax: +34 1 913 10 46 83 ---- -------
313I s+ /2 010
Az arszágas Fordító és Eordításhite]esítő Iro(]a Zrt. nevében
hite]esen bizonyítom/ hogy ez a forditás az idefűzör]t iraI
szówegéve1/szóvegének kijeIő1E részéve] mindenben megegye




