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VEC: Informácie prevádzkovate om emisných prístrojov BOSCH BEA 150/250/350 (2)
Vážení zákazníci,
dovo ujeme si vás informova o stave schválenia emisných zariadení Bosch. V prílohách nájdete aktuálne platné
dokumenty potrebné pre prevádzkovanie zariadení Bosch BEA 150/250//350 na pracoviskách emisných kontrol
v Slovenskej republike.
Ako sme vás v minulom roku informovali, 24.9.2013 skon ila platnos pôvodného schválenia prístrojov Bosch
BEA 150/250/350 z roku 2008. Prístroje BOSCH BEA 150/250/350 boli schválené Ministerstvom dopravy
Slovenskej republiky Osved ením o schválení vhodnosti zostavy meradla .k. 119035/2008-ŠDÚ/z. 44200.
Toto pôvodné schválenie bolo pred žené za pôvodných podmienok do 31.12.2013 Osved ením o schválení
vhodnosti meradla . k. 21451/2013/C222/SCDPK/48924.
Aktuálne je pôvodné schválenie znovu pred žené za pôvodných podmienok do 31.3.2014 rozhodnutím Ministerstva
dopravy Slovenskej republiky o predlžení vhodnosti meradla, . k. 29846/2013/C222/SCDPK/79419.
Sú asne bola schválená nová verzia softvéru V1.20-SK pre prístroje Bosch BEA 150/250/350 a Ministerstvom
dopravy Slovenskej republiky bolo vydané:
- rozhodnutie, ktorým sa schva uje vhodnos meradla . k. 29858/2013/C222/SCDPK/79517 a
- Osved enie o schválení vhodnosti meradla . k. 29858/2013/C222/SCDPK/79517.
POZNÁMKY:
-> Od 1.4.2014 musia by zariadenia Bosch BEA 150/250/350 prevádzkované na pracoviskách emisných kontrol
vybavené schválenou novou softvérovou verziou spl ujúcou nové metodické požiadavky.
-> Povinná aktualizácia programového vybavenia sa týka všetkých prístrojov ur ených pre vykonávanie
emisných kontrol majúcich osved enie pod a pôvodných predpisov (aj konkuren ných).
-> Softvér je k dispozícii pod objednávacím íslom 1687005051. Katalógová cena 290,- €. Cenu inštalácie a
výšku cestovného technika si vyžiadajte u vami zvoleného dodávate a.
-> Dodávku softvéru, inštaláciu a zaškolenie budú zabezpe ova v termíne od 5. februára do 31. marca 2014
servisní partneri firmy Bosch s autorizáciou pre segment prístrojov na meranie emisií:
- Ing. ubomír Voska - BTS3, Hálova 7, 851 01 Bratislava, tel.: 0908 751 940, e-mail: oversro@gmail.com
- PETERSON TECHNIK, s.r.o., Bratislavská 11, 949 01 Nitra, tel.: 037 / 6517 710; 0908 554 054, e-mail:
info@peterson-technik.sk
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