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HATÁROZAT

Az 1991. évi XLV. törvény / a továbbiakban Tv./ 8.§.(1) bekezdése alapján a Megrendelő (
Berthold Analytische Instrumente VGmbH. A-1140 Wien, Ameisgasse 49-51.)
bemutatott alábbi mérőeszköztípus:
megnevezése : sugárfizikai Univerzális Monitor (UMo)
típusjele

: LB 123

főegysége

: típus: 81772/LB 1230 gy.sz:111492-1781.

detektora

: proporcionális kamra
típus: 81849/LB 1236; gy.sz: 110495-1414.

Főbb metrológiai jellemzői:
30 keV - 1,5 MeV fotonenergiájú sugárzási térben méri
a Hx fotonekvivalens dózist 0,01 µSv - 1678 mSv között,
a Hx dózisteljesítményt a 0,05 µSv/h - 10 mSv/h tartományban.

A mérőeszköz előállítója:
Laboratorium Prof. Dr. BERTHOLD GmbH. & Co. KG
D-75322 Bad Wildbad, Calmbacher Str. 22, NSzK.

által

A bemutatott mérőeszköz mérésügyi hitelesítését az alábbi feltételekkel
ENGEDÉLYEZEM
1.

Részletes magyar nyelvű műszaki dokumentációt kell készíteni.

2.

A típusvizsgálati jegyzőkönyv 6. pontjának megfelelően egy "ZÁRT" szoftver-verzió
szükséges ahhoz, hogy az érzékelő kamrákat megváltoztathatatlan paraméterekkel
hitelesíteni lehessen.

E feltételek teljesítése nélkül a mérőeszköz nem hitelesíthető és joghatással járó mérésre nem
használható.
A hitelesítési engedély visszavonásig érvényes.
A típusvizsgálati eljárás során felmerült költséget - a Tv. 14 § /1/ bekezdés alapján - a
megrendelő viseli.
A határozat ellen az 1981. évi I. törvény 62 § /1/ ill. /2/ bekezdése alapján a kézbesítést követő
15 napon belül az Országos Mérésügyi Hivatal elnökéhez címzett fellebezés nyújtható be.
Indoklás
A típusvizsgálatra bemutatott mérőeszköz az 1. és 2. pontokban foglalt feltételek teljesülése
esetén megfelel a hitelesítés törvényes mérésügyi előfeltételeinek, ezért az Országos
Mérésügyi Hivatal a mérőeszköz hitelesítését engedélyezte.
A mérésügyi típusvizsgálat fontosabb megállapításait, valamint a hitelesítési feltételek
indoklását a mellékelt típusvizsgálati jegyzőkönyv tartalmazza.
Ha a mérőeszköz az engedélyezési feltételektől eltér, a hitelesítési engedélyt az OMH a Tv.
9.§ /4/ bekezdése alapján visszavonhatja.
Díjkövetelésünket - a Tv. 14 § /2/ bekezdése alapján - azonnali beszedési megbízással
érvényesítjük.
Budapest, 1996. április 25.
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