Accredited Mechanical and Electrical
Laboratory
(Accr. Number: Nat-1-1120/2014)
Prices of tests carried out by our laboratory
(based on external agreements)
TESTS
Safety tests of household and similar
electrical appliances
Test of components
Inspection of Internal wiring
Internal wiring / flexing test until 90º
Test of screws and connections
Tumbling barrel test

Nat-1-1120/2014 számon akkreditált
Mechanikai és Villamos Laboratórium
Külsı megbízáson alapuló vizsgálatok
díjtáblázata
VIZSGÁLATOK
Háztartási és hasonló jellegő villamos
Ár/
készülékek biztonságosságának vizsgálata Price*

Alkatrészek vizsgálata
Belsı huzalozás vizsgálata
Belsı huzalozás/hajlítási vizsgálat 90°-ig
Csavarok és összekötések vizsgálata
Ejtıdobos vizsgálat
Elektromos
készülékek
vizsgálata
Test of electric appliances by simulated load
mőterheléssel
Ellenálló képesség mérése hıvel szemben
Resistance against heat – ball pressure test
(golyós nyomópróba)
Ellenálló képesség mérése hıvel szemben
Resistance against heat – glow wire test
(izzóhuzalos vizsgálat)
Ellenálló képesség mérése hıvel szemben
Resistance against heat – needle frame test
(tőlángos vizsgálat)
Classification test
Érintésvédelemi osztályba sorolás vizsgálata
Input power and current
Felvett teljesítmény és áram
Hálózati csatlakozás és külsı hajlékony
Supply connection and external flexible cords
vezeték vizsgálata
Hálózati
csatlakozó
vezeték
hajlító
Supply cords – bending test
igénybevétel
Kúszóáramút,
légköz
és
szigetelésen
Test of clearances and creepage distances
keresztül mért távolság vizsgálata
Inspection of Terminals and connections for Külsı vezetık és csatlakozó kapcsaik
external wiring
vizsgálata
Mechanical strength test (spring-operated impact Mechanikai szilárdság vizsgálata (rugós
test apparatus)
ütıkészülék)
Mechanical strength test (drop test)
Mechanikai szilárdság vizsgálata (ejtés)
Mechanikai szilárdság vizsgálata (nyomó
Mechanical strength test (pressure test)
vizsgálat)
Durability test of markings
Megjelölés tartósságának vizsgálata
Heating test
Melegedés vizsgálata
Microwave radiation test
Mikrohullámú sugárzásmérés
Starting of motor-operated appliances
Motoros készülékek indítása
Nedvességállóság,
nedvességkezelés
Humidity test (in humidity cabinet)
(nedvesség kamrában)
Moisture resistance submersible pump
Nedvességállóság / merülıszivattyú
Resistance to moisture / spillage
Nedvességállóság / túlfolyás vizsgálata
Stability test, observing mechanical demages
Stabilitás, mechanikai sérülés vizsgálata
Abnormal operation test for thermoelectric or Szakszerőtlen mőködtetés (hıtechnikai vagy
motor operated appliances
motoros készülék)
Szakszerőtlen
mőködtetés
(kombinált
Abnormal operation test for combined appliances
készülék)
Construction requirements
Szerkezeti elıírások mőszeres vizsgálata
Construction requirements - inspection test
Szerkezeti elıírások megtekintéses vizsgálata
Insulation resistance test
Szigetelési ellenállás mérése

19 660
14 118
21 045
14 118
16 889
19 660
16 889
16 889
16 889
15 503
14 118
14 118
21 045
12 732
14 118
14 118
14 118
16 889
12 732
33 515
16 889
12 732
27 973
19 660
22 431
14 118
39 057
50 141
25 202
16 889
12 732

Leakage current test
Leakage current test (in working load)
Pull test of cord anchorage
Torque test of cord anchorage
Transient overvoltage test (pulse
generator test)
Overload test
Protection against accessible parts
Continuity of earthing test
Electric strength test
Electric strength (in working load)
Ingress of water test

Szivárgó áram mérése
Szivárgó áram mérése üzemmeleg állapotban
Tehermentesítı húzó igénybevétel
Tehermentesítı csavaró igénybevétel
voltage Tranziens
túlfeszültségek
mérése
(lökıgenerátoros vizsgálat)
Túlterhelés vizsgálata
Védelem aktív részek megérintése ellen
Védıcsatlakozás folytonosságának vizsgálata
Villamos szilárdság vizsgálata
Villamos szilárdság üzemmeleg állapotban
Vízmentesen tömítettség vizsgálat

Safety tests of electric toys

Villamos játékok biztonságosságának
vizsgálata
Alkatrészek vizsgálata
Csavarok, összekötések
Felvett teljesítmény
Hıállóság (golyós nyomópróba)
Kúszóáramútak és légközök

Test of components
Screws and connections
Input power and current
Resistance to heat (ball pressure test)
Clearances and creepage distances
Mechanical impact test (spring-operated impact
Mechanikai szilárdság (rugós kalapács)
test apparatus)
Heating and abnormal operation
Melegedés és rendellenes mőködtetés
Heating test
Melegedés vizsgálata
Resistance to moisture
Nedvességállóság
Construction requirements
Szerkezeti elıírások
Resistance to fire: needle frame test
Tőzállóság (tőlángos vizsgálat)
Resistance to fire: glow wire test
Tőzállóság (izzóhuzalos vizsgálat)
Protection of cords and wires
Vezetékek és huzalok védelme
Electric strength at room temperature
Villamos szilárdság szobahımérsékleten
Test of audio, video and similar electronic
appliances
Inspection of constructional requirements of
protection against electric shock
Electric shock hazard under normal operating
conditions
Test of Terminals
Test of Supply connections and mechanical
fixings
Touch current test
Rated cross sectional area of external flexible
cords
Pulse voltage test
Mechanical tests (drop test)

Audió-, video- és hasonló elektronikus
készülékek vizsgálata
Áramütés
elleni
védelmet
szolgáltató
szerkezeti követelmények vizsgálata
Áramütésveszély rendeltetésszerő üzemi
körülmények között
Csatlakozók vizsgálata
Elektromos csatlakozók és mechanikai
rögzítések vizsgálata
Érintési áram mérés
Külsı
hajlékony
vezetékek
névleges
keresztmetszete
Lökıfeszültség vizsgálat
Mechanikai vizsgálatok (ejtés)
Mechanikai vizsgálatok (mőködtetıelemek
Mechanical tests (fixing of control units)
felerısítése)
Mechanical tests (racks)
Mechanikai vizsgálatok (fiókok)
Mechanical tests (hand held remote controlling Mechanikai
vizsgálatok
(kézbentartott
devices)
távvezérlési eszközök)
Mechanikai vizsgálatok (koaxiális antennaMechanical tests (coaxial antenna outlets)
csatlakozóaljzatok)

14 118
21 045
19 660
16 889
23 816
30 744
14 118
14 118
14 118
21 045
23 816

19 660
14 118
14 118
16 889
12 732
14 118
39 057
19 660
27 973
22 431
16 889
16 889
14 118
14 118

14 118
22 431
22 431
14 118
14 118
14 118
15 503
16 889
15 503
15 503
15 503
15 503

Mechanikai vizsgálatok (teleszkóp vagy
botantenna)
Mechanikai vizsgálatok (fizikai, mechanikai
Mechanical tests (mechanical and physical safety)
biztosítás)
Melegedés rendeltetésszerő körülmények
Heating at normal operation
között
Humidity test
Nedvességkezelés
Abnormal conditions
Rendellenes körülmények
Insulation resistance
Szigetelési ellenállás
Pull test of cord anchorage
Tehermentesítı húzó igénybevétel
Torque test of cord anchorage
Tehermentesítı csavaró igénybevétel
Electric strength test
Villamos szilárdság vizsgálata
Mechanical tests (telescopic or regular antenna)

Test of luminaries
Protection against electric shock
Internal wiring
Terminals (screw type)
Classification by inspection test
Gauge test of E14 lampholder during insertion
Gauge test of E27 lampholder during insertion
Bending test
Resistance to heat (ball-pressure test)
Clearances and creepage distances
External wiring
Construction test of luminaries replaceable
components, wireways, lampholders, starter
holders, terminal blocks
Construction test of luminaries -Terminals and
supply connections
Construction test of luminaries, switches,
insulating linings and sleeves, double and
reinforced insulation
Construction test of luminaries mechanical
strength (spring-operated impact test apparatus)
Construction test
strength (drop test)

of

luminaries

Construction test of luminaries
strength (tumbling barrel test)

Lámpatestek vizsgálata
Áramütés elleni védelem
Belsı huzalozás
Csatlakozókapcsok (csavaros)
Csoportosítás megtekintéses vizsgálat
E14-es
foglalat
becsavarás
közbeni
idomszeres vizsgálat
E27-es
foglalat
becsavarás
közbeni
idomszeres vizsgálat
Hajlítási vizsgálat
Hıvel
szembeni
ellenállás
(golyós
nyomópróba)
Kúszóáramutak és légközök
Külsı huzalozás
Lámpatestek szerkezetének vizsgálata cserélhetı
alkatrészek,
vezetékutak,
lámpafoglaltok,
gyújtó
foglalatok,
sorozatkapcsok
Lámpatestek szerkezetének vizsgálata csatlakozókapcsok és hálózati csatlakozók
Lámpatestek szerkezetének vizsgálata kapcsolók, szigetelıbélések és védıcsövek,
kettıs és megerısített szigetelés
Lámpatestek szerkezetének vizsgálata mechanikai szilárdság (rugós kalapács)

mechanical Lámpatestek szerkezetének vizsgálata
mechanikai szilárdság (ejtés vizsgálat)

-

mechanical Lámpatestek szerkezetének vizsgálata mechanikai szilárdság (ejtıdobos vizsgálat)
Lámpatestek szerkezetének vizsgálata Construction test of luminaries - Electrical
villamos csatlakozások és áramvezetı részek,
connections and current-carrying parts, screws
csavarok,
mechanikai
kötések
és
and mechanical connections and glands
tömszelencék
Mechanical hazard
Mechanikai veszély
Moisture resistance
Nedvességállóság
Insulation resistance
Szigetelési ellenállás
Leakage current
Szivárgó áram
Endurance test and heating test (normal Tartóssági
és
melegedési
vizsgálat
operation)
(rendeltetésszerő üzem)
Endurance test and heating test (abnormal Tartóssági
és
melegedési
vizsgálat
operation)
(rendellenes üzem)
Torque test of cord anchorage
Tehermentesítı csavaró igénybevétel

15 503
15 503
27 973
19 660
37 671
15 503
19 660
16 889
16 889

14 118
14 118
14 118
14 118
16 889
16 889
18 274
16 889
14 118
14 118
12 732

12 732
12 732
14 118
16 889
16 889

14 118
14 118
27 973
12 732
14 118
27 973
27 973
16 889

Pull test of cord anchorage
Resistance to fire, glow-wire test
Resistance to fire, needle-flame test
Provision for earthing
Electric strength
Short-circuit test
Safety tests of hand-held electric motor
operated tools
Protection against solid materials
Inspection of Internal wiring
Inspection of supply connection and external
flexible cords
Resistance to heat, ball pressure test
Protection against thermal hazards

Tehermentesítı húzó igénybevétel
Tőzzel szembeni ellenállás (izzóhuzalos
vizsgálat)
Tőzzel
szembeni
ellenállás
(tőlángos
vizsgálat)
Védıvezetıs érintésvédelem
Villamos szilárdság
Zárlat-vizsgálat

18 274
16 889
16 889
14 118
14 118
16 889

Gépek biztonságosságának vizsgálata
Anyagok okozta veszélyek elleni védelem
Belsı huzalozás vizsgálata
Hálózati csatlakozás és külsı hajlékony
vezetékek vizsgálata
Hıállóság vizsgálata: golyós nyomópróba
Hıhatás okozta veszélyek elleni védelem

16 889
19 660
16 889
16 889
16 889

Creepage distances, clearances, and distances Kúszóáramutak, légközök és szigetelésen
18 274
through insulations
keresztül mért távolságok
Mechanical strength
Protection against mechanical hazards
Operation test
Torque test
Heating on eddy current brake bench
Torque test on eddy current brake bench
Structural test

Mechanikai szilárdság
Mechanikai veszélyek elleni védelem
Mőködési vizsgálat
Nyomatékmérés
Örvényáramú
fékpadon
melegedésmérés
Örvényáramú
fékpadon
nyomatékvizsgálat
Szerkezeti vizsgálat

22 431
22 431
16 889
16 889
végzett
végzett

55 683
55 683
25 202

Test of plugs and socket outlets for domestic
Erısáramú háztartási dugós csatlakozók
purposes
vizsgálata
Protection against electric shock
Áramütés elleni védelem
14 118
Hajlékony vezetékek és azok csatlakoztatása
Supply connection and external flexible cords
14 118
megtekintéssel
Mechanical strength test (tumbling barrel)
Mechanikai szilárdság vizsgálata (ejtıdobos) 16 889
Heating test of portable, and fixed socket outlets Melegedés ellenırzése rögzített, többszörös
27 973
and plugs
hordozható aljzatokra és dugókra
Méretek
ellenırzése
méretlapok
Test of sizes (by standard sheets)
14 118
alkalmazásával
Test of structural requirements of portable, and Szerkezeti elıírások ellenırzése rögzített,
14 118
multiple socket outlets and plugs
többszörös hordozható aljzatokra és dugókra
Torque test of cord anchorage
Pull test of cord anchorage
Test of earthing contacts and terminals
Test of earthing continuity

Tehermentesítı csavaró igénybevétel
Tehermentesítı húzó igénybevétel
Védıérintkezık
és
védıkapcsok,
csatlakozókapcsok ellenırzése
Védıvezetı folytonosság vizsgálata

16 889
18 274
14 118
14 118

Audio-frequency electric tests
Elektromos hangfrekvenciás mérések
Test of products with headphones and earphones Fejhallgatós és fülhallgatós termék mőfüles
(by artificial ear)
vizsgálata
Test of frequency response
Frekvenciamenet mérése

16 889

Test of signal - to - noise ratio

Jel-zaj viszony mérése

15 503

Determination of emitted sound pressure level

Kibocsátási hangnyomásszint mérése

55 683

16 889

Output power test

Kimenı teljesítmény mérése

14 118

Test of distortion

Torzítás mérése

14 118

Gyermekjátékszerek biztonságosságának
vizsgálata
Áttétel és tengelyelrendezés vizsgálat
Áztatási vizsgálat/duzzadó anyag
Billentı vizsgálat

14 118
14 118
11 347

Safety tests of toys
Gear and axle test
Soaking test / Expanding material
Tip over test
Geometric form of certain toys (gauge test)
Test of Packaging
Dynamic strength test
Determination of the dimensions of Expanding
materials
Accessibility test of parts or components with test
finger
Drop test
Sharpness of edges test

Bizonyos
játékok geometriai
vizsgálata (vizsgáló sablonnal)

alakjának

11 347

Csomagolás vizsgálata
Dinamikus szilárdság vizsgálata

11 347
40 442

Duzzadó anyagok méretének meghatározása

18 274

Egyes
elemek
vagy
alkatrészek
11 347
hozzáférhetıségének vizsgálata (vizsgálóujjal)

Ejtı vizsgálat
Élek élességének vizsgálata
Fékberendezés
mőködıképességének
Test of brake performance
vizsgálata
Test of Hemispheric-shaped toys (dimensions)
Félgömb alakú játékok vizsgálata (méretek)
Figyelmeztetések és használati útmutatók
Test of Warnings and instructions for use
vizsgálata
Leakage of liquid filled toys
Folyadékkal töltött játékok tömítettsége
Torque test
Forgatónyomaték vizsgálata
Inflammability test
Gyúlékonyság vizsgálata
Sharpness of points test
Hegyes végzıdések vizsgálata
Test of Diameter of ropes and chains for swings
Hintakötelek és láncok átmérıjének vizsgálata
Hinták és hasonló játékok szilárdságának
Strength test of swings and similar toys
vizsgálata
Test of temperature rise
Hımérséklet-emelkedés mérése
Flexibility of wires
Huzalok hajlíthatósági vizsgálata
Tension test with INSTRON apparatus
Húzó vizsgálat (INSTRON-nal)
Tension test with tester
Húzó vizsgálat (erımérıvel)
Test of Playfigures (dimensions)
Játékfigurák vizsgálata (méretek)
Test of Cord on toys
Játékok zsinórjainak vizsgálata
Determination of emitted sound pressure level
Kibocsátási hangnyomásszint meghatározása
Small parts cylinder test
Kis alkatrészek vizsgálóhengeres vizsgálata
Small ball test
Kislabda vizsgálata
Lövedékek
mozgási
energiájának
Kinetic energy test of projectiles
meghatározása
Mágneses térerı meghatározása GaussDetermination of magnetic field with Gauss meter
mérıvel
Test of openings on climbing frames and similar Mászókaállványok és más hasonló játékok
toys
nyílásvizsgálata
Determination of dimensions
Méretek meghatározása
Test of toys comprising monofilament fibres
Monofil szálakat tartalmazó játékok vizsgálata
Plastic foil thickness test
Mőanyag fólia vastagságának vizsgálata
Compression test with INSTRON apparatus
Nyomó vizsgálat (INSTRON-nal)
Test of folding or sliding mechanisms under Összecsukó
és
toló
mechanizmusok
loading
vizsgálata terheléssel
Stability test
Stabilitásvizsgálat

11 347
14 118
52 912
18 274
11 347
23 816
14 118
58 454
14 118
14 118
21 045
29 358
18 274
44 599
21 045
18 274
14 118
58 454
11 347
11 347
58 454
22 431
14 118
14 118
9 961
14 118
47 370
18 274
21 045

Static strength test

Statikus szilárdság vizsgálata
Szájjal mőködtetett játékok tartósságának
Durability test of mouth actuated toys
vizsgálata
Structural tests
Szerkezeti vizsgálatok
Test of toys with suction cap (dimensions)
Tapadókorongos játékok vizsgálata (méretek)
Impact test
Ütésvizsgálat
Determination of speed of electrically-driven ride- Villamos
hajtású
ráülhetıs
játékok
on toys
sebességének meghatározása
Test of Yo-yo ball (free length of cord, tensile Yo-yo labda vizsgálat (zsinórhosszúság,
determination)
szakítóerı, nyúlás meghatározása)
Test of cord thickness
Information devices, charging devices for
cellular phones
Abnormal test
Electric strength
Tests for heat-resistant vessels made of glass
Heat-shock test, checking a degree in each of
degrees (minimum 3 samples)
Heat-insulation ability test (heat keeping) for heat
storage vessels with glass insertion piece (for 24
hours)

Zsinórvastagság vizsgálata

18 274
18 274
11 347
18 274
11 347
34 900
18 274
15 503

Információs berendezések, telefontöltık
Rendellenes vizsgálat
Villamos szilárdság

16 889
14 118

Hıálló üvegedények vizsgálata
Hılökésállóság vizsgálata, adott fokozat ellen40 442
ırzése fokozatonként (legalább 3 db minta)
Hıszigetelı-képesség (hıtartás) vizsgálata
hıtároló edények üvegbetéteinél (24 órán át)

40 442

Tests for household vessels made of stainless
Korrózióálló acélból készült háztartási
steel
edények vizsgálata
Design of surface test
Felület kialakításának vizsgálata

16 889

Design of bottom test

Fenékkialakítás vizsgálata

14 118

Temperature rising test of handles
Checking of the heat resistance of plastic fittings
(at 120 °C)
Stability test (on 10 % incline)

Fogantyúk melegítésének vizsgálata
Mőanyag szerelvények hıállóságának
ellenırzése (120 Celsius fokon)
Stabilitás vizsgálata (10%-os lejtın)
Szerelvények terheléses vizsgálata (3-szor
tömeg, 0,5 óra)

25 202

Loading test for fittings (3 times, 0,5 hour)

19 660
14 118
25 202

Tests for food purpose products made of
porcelain
Qualification of surfaces
Resistance against temperature alteration test (on
6 pieces of product)
Determination of dimensions

Felület minısítése
Hımérséklet-változással szembeni ellenálló
képesség vizsgálata (6 db terméken)
Méretek meghatározása

Household metallic mass-produced articles
(product specific) tests
Tests for quality and flaws on surfaces

Háztartási fém tömegcikkek
(termékspecifikus) vizsgálata
Felületminıség, felületi hibák vizsgálata

Checking of dimensions

Strength test

Méretek ellenırzése
Rendeltetésszerő alkalmasság, mőködés
vizsgálata
Szilárdság vizsgálata

22 431

Universal tests
Tumbling barrel test

Univerzális mérések
Ejtıdobos vizsgálat

19 660

Normal suitability and function test

Étkezési porcelán termékek vizsgálata
14 118
39 057
14 118

14 118
14 118
14 118

Bending strength test
Pull and compression test (with INSTRON
apparatus)
Hardness test (Brinell, Vickers, Rockwell)
Conditioning in climatic cabinet (temperature and
humidity)
Light sources illuminance test
Test with microscope
Test of children’s high chair
Reclinable back rest strength test
Test of holes, gaps
Test of stability
Drop test of tray
Test of stability and strength of tray
Impact test
Safety of childrens' clothing items

Hajlító igénybevétel

21 045

Húzó-nyomó vizsgálat (INSTRON-nal)

50 141

Keménységmérés vizsgálat
47 370
Kondicionálás klímakamrában (hı és / vagy
33 515
pára)
Megvilágítás-mérés fényforrásonként
18 274
Mikroszkópos vizsgálat
19 660
Gyermek magasszékek vizsgálata
Állítható háttámla szilárdságának vizsgálata
Nyílások, rések vizsgálata
Stabilitás vizsgálata
Tálcaejtés vizsgálata
Tálcaszilárdság és stabilitás vizsgálata
Ütıvizsgálat

14 118
11 347
15 503
11 347
11 347
15 503

Gyermekruházat biztonsága

Pull test of decorating parts
Dimensions

Díszítıelemek húzóvizsgálata
Méretek

Test of changing units
Test of holes, gaps of changing units

Pelenkázó berendezések vizsgálata
Pelenkázó asztal rés és/vagy nyílás vizsgálata 12 732

Soothers for babies and young children
Bite resistance test
Puncture resistance test
Dimensions
Rotation endurance test
Integrity test
Tear resistance test
Impact resistance test
Test of skateboards
Drop test
Adhesion of wheels test
Test of external design
Impact test

Cumik csecsemık és kisgyermekek
részére
Harapásállóság vizsgálat
Lyukasztásállóság vizsgálat
Méretek
Összeépítettség vizsgálat
Rögzítettségi vizsgálat
Szakadásállósági vizsgálat
Ütésállósági vizsgálat

18 274
18 274
16 889
26 587
18 274
23 816
14 118

Gördeszkák vizsgálata
Ejtési vizsgálat
Keréktapadási vizsgálat
Szerkezet vizsgálat
Ütközési vizsgálat

18 274
18 274
18 274
19 660

Test of rollerskates
Görkorcsolyák vizsgálata
Adhesion of wheels test
Keréktapadási vizsgálat
Test of attachment between the chassis and the
Összeerısítési vizsgálat
shoe
Test of external design
Szerkezet vizsgálat
Impact test
Ütközési vizsgálat
Test of scooters
Drop test
Adhesion of wheels test

18 274
14 118

Rollerek vizsgálata
Ejtı vizsgálat
Keréktapadási vizsgálat

29 358
29 358
16 889
19 660

16 889
21 045

Test of dimensions, holes
Static loading test
Impact test

Méretek, nyílások vizsgálata
Statikus terhelés
Ütközési vizsgálat

Test of baby walking frames
Forward tip over test
Sideward tip over test
Construction test (inspection)
Construction test (measuring)
Prevention of falling down from steps test
Test of mechanisms (rigid moving parts)
Test of mechanisms (Folding
adjustment mechanisms)

and

Test of mechanisms (Static stability
Test of mechanisms (Parking devices)
Static stability test

Bébikomp vizsgálata
Felborulás vizsgálat elıre
Felborulás vizsgálat oldalra
Felépítés vizsgálat (megtekintéssel)
Felépítés vizsgálat (méréssel)
Leesés vizsgálat
Mechanizmusok vizsgálata (merev mozgó
részek)
frame Mechanizmusok
vizsgálata
(összecsukó
mechanizmus)
Mechanizmusok
vizsgálata
(statikus
szilárdság)
Mechanizmusok vizsgálata (parkoló eszközök)
Statikus stabilitás vizsgálat

Playpens for domestic use
Construction test
Entrapment test with ball chain
Bite test of grab handles
Choking and ingestion hazard (pull test)
Stability

16 889
14 118
26 587

18 274
18 274
16 889
18 274
30 744
15 503
15 503
15 503
15 503
21 045

Járókák lakossági használatra
Felépítés
vizsgálat
idomszerrel
(korlát
23 816
magasság, nyílások, zárószerkezetek stb.)
Fennakadás vizsgálat golyósláncos súllyal
Járóka korlát harapás vizsgálata
Lenyelési
és
fulladási
veszélyek
(húzóvizsgálattal)
Stabilitás

18 274
23 816
18 274
14 118

Loading test

Terheléses
vizsgálatok
(kapaszkodók,
26 587
alapzat, keret és záró-elemek, oldalak)

Bicycles for young children
Brake tests

Gyermek kerékpárok
Fékek vizsgálata

26 587

Dimensions (stabilizer, saddle, sideward tip over, Méretek (támasztókerekek, nyereg, lábfej
18 274
pedal tread surface)
szabad mozgástere, oldalirányú dönthetıség)
Saddle and seat pillar security test
Saddle static strength test
Security and strength of screws and chain guard

Nyereg és ülésrúd biztonsági vizsgálata
Nyereg statikus vizsgálata
Rögzítések és láncvédı vizsgálata

18 274
18 274
16 889

Háztartási villamos készülékek. A
teljesítményfogyasztás mérése készenléti
állapotban
Measuring of standby power (simple set top box) Készenléti teljesítmény mérése (egyszerő set
23 816
1 sample
top boksz) 1 minta
Measuring of standby power (simple set top box) Készenléti teljesítmény mérése (egyszerő set
30 744
repeated 3 samples
top boksz) ismételt 3 minta
Household electric appliances. Measuring of
standby power consumption

Domestic furniture and seats
Drop test
Static loading test
Impact test

Lakás és ülıbútorok vizsgálata
Ejtı vizsgálat
Statikus terhelés vizsgálat
Ütıvizsgálat

16 889
36 286
19 660

Lighters
Resistance to internal pressure
Resistance to dropping
Resistance to periodic and constant burning
Burning behaviour
Flame height, ignition, adjustments
Flame extinguishment
Spitting, sputtering, flaring test

Swing, slides and similar activity toys
Entrapment test

Öngyújtók
Ellenállás belsı nyomásnak
Ellenállás leejtésnek
Ellenállás periodikus és folyamatos égésnek
Égési viselkedés
Lángképzés, lángmagasságok és beállításuk
Lángkialvás
Szóródási, szikrázási és fellángolási vizsgálat

16 889
15 503
15 503
15 503
15 503
15 503
16 889

Hinták, csúszdák és hasonló
tevékenységet igénylı gyermekjátékszerek
Beszorulás vizsgálata

19 660

Structural test by inspection (edges, corners, Felépítés vizsgálat megtekintéssel (sarkok és
16 889
projects, etc.)
peremek, kiálló részek, stb.)
Structural test
Stability
Static strength

Felépítés vizsgálat méréssel
Stabilitás
Statikus szilárdság

19 660
16 889
16 889

Laserpointers
Measurement of laser radiant power

Lézermutatók
Lézerteljesítmény mérése

27 160

Matches
The number of matches in a match container
Individual matches (dimensions; test of heads)
Match containers
Striking performance
Striking surface (Damp removal)
Durability of the striking surface
Ignition of the striking surface
Loss of burning fragments
Impact resistance test

Gyufák
A dobozok száltartalma
Egyes gyufaszálak (méretek, fejek vizsgálata)
Gyufatartók
Gyújtási tulajdonságok, általános elıírások
A dörzsfelület nedves leválása
A dörzsfelület tartóssága
A dörzsfelület meggyulladása
Égı részecskék leválása
Ütésállóság

11 347
22 431
14 118
50 141
14 118
14 118
14 118
14 118
14 118

Child seats for cycles
Kerékpárra szerelhetı gyermekülések
Dimensions (Seating area and footrests)
Méretek (Ülıfelület és lábtartók)
Attachment of the seat to the cycle (General Az ülés kerékpárhoz rögzítettsége requirements for all seats)
Általános követelmények minden ülésre
Az ülés kerékpárhoz rögzítettsége Attachment of the seat to the cycle (Requirements
Csomagtartóhoz rögzített hátsó ülések
for rear seats attached to luggage carriers)
követelményei
Attachment of restraint system to the seat
A rögzítırendszer üléshez rögzítettsége
Strength of the fasteners
A rögzítık szilárdsága
Closure of restraint system
A rögzítı rendszer záródása
Child-proof retention
A gyermekbiztos állapot megırzése
Foot retention
A láb rögzítése
Egyéb vizsgálatok
Az 1. - 251. pontban nem szereplı vizsgálatok
Any test not listed in point 1.-251. the price is the
esetében a díjszámítás a vizsgálatra fordított
multiplication of the required time for the test and
idı és az itt meghatározott mérnöki óradíj
the hourly wage (defined here) of the engineer.
szorzata.

14 118
11 347
11 347
14 118
14 118
11 347
11 347
14 118

Other tests

3 000

* The prices are net prices and are in Hungarian
Forint. The test price shall be interpreted as price
per product / test. For further information please
contact the head of laboratory.

* Az árak nettó árak és Magyar Forintban
értendıek. Az árak általában
készülék/vizsgálatra vonatkoznak. További
információért keresse a laboratóriumvezetıt.

