
PREZES
Gt6WNEGO URZ^DU M1AR Warszawa, ft 2 "OS" 201?

Wars'/awa, ul. Elektoralna 2

DECYZJA NRZZT

Na podstawie art. 8f ust. 4 ustawy L dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r.
Nr243, poz. 244!. z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180. poz. 1494, z 2006 r. Nr 170. poz. 1217
i Nr249, poz. 1834. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227. poz. 1505, z 2009 r. Nr 18,
poz. 97 i Nr 91 poz. 740. z 2010 r. Nr 66, poz. 421 i Nr 107. poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 64,
poz. 332) - po ro/patrzeniu wniosku z dnia 26 maja 2011 r., be/ numeru, ktory wplynaj do
Glownego Urzcdu Miar w dniu 31 maja 2011 r., uzupelnionego pismami: z dnia 5 lipca 201 L
z dnia 18 sierpnia 2011 r,, z dnia 16 wrzesnia 2011 r., z dnia 8 listopada 20 U r., z dnia 10 listopada
2011 r., dwoma pismami z dnia 21 listopada 2011 r., z dnia 7 grudnia 2011 r.. z dnia 2 stycznia
2012 r., z dnia 10 stycznia 2012 r.. zdnia 8 lutego 2012 r.. z dnia 10 lutego 2012 r., z dnia 24 lutego
2012 r., z dnia 15 marca 2012 r., z dnia 19 marca 2012 r.. z dnia 27 kwietnia 2012 r. oraz z dnia
11 maja 2012 r.. bez numerow, zgfoszonego przez LTFOR Sp. z o.o., ul. Putaskiego 49, 41-902
Bytom, upowainioncgo przedstawiciela JENOPTIK Robot GmbH, Opladener Str. 202,
40789 Monheim, Niemcy, oraz na podstawie wynikow badan przeprowadzonych przez Federalny
Urxacl Mctrologiczny METAS, Szwajcaria, Mitsubishi Electric Furope B.V.. Oddzial Niemcy,
Ok.re.gowy Urz^d Miar w Katowicach oraz Gknvny Urzad Miar

ZMIENIAM DECYZ.IS

Nr ZT 5/2009 z dnia 20 stycznia 2009 r., zmienion^ decyzj^ Nr ZZT 6/2009 z dnia 12 maja 2009 r.,
decyzja^ Nr ZZT 11/2009 z dnia 24 grudnia 2009 r. oraz decyzja^ Nr ZZT 17/2010 z dnia
15 listopada 2010 r., sprostowana. postanowieniem z dnia 10 grudnia 2010 r., nr 31QQ-BMP-4154-
10/A80/11/MK/10, w sprawie zatwierdzenia typu przyrza^dow do pomiaru pr^dkosci pojazdow
w ruchu drogowym przyrzadow radarowych o nazwie MultaRadar C i o nazwie MultaRadar CM.
produkowanych przez JENOPTIK Robot GmbH, Opladener Str. 202, 40789 Monheim, Niemcy.
w sposob nast£puJ3cy:

1! w czesci dotycza^cej danych identyfikujajcych zatwierdzony typ po wyrazach ,,o nazwie
MultaRadar CM" dodaje si? wvrazy ,,oraz o nazwie MultaRadar CD",

2) charakterystyka typu otrzymuje brzmienie:

,,Charakteryst>'ka typu:

Przyr/qd wykonany w wersji przewoznej przystosowany jest do wykonywania pomiarow prexikosci
pojazd6w w nichu drogowym:

- ze statywu. ustawionego na poboczu drogi,

- z kontenera MultaGuard, ustawionego na poboczu drogi,

- z poja/du, stoja^cego na poboczu drogi.

a przyrz^d wykonany w wersji stacjonarnej przystosowany jest do \vykonywania pomiarow
predkosci pojp^tjow w ruchu drogowym z masztu, ustawionego na poboczu drogi,

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINAtEM



Strona 2 decyzji Nr ZZT

W skiad przyrzqdu o nazwie MultaRadar C wchodza.:

- centralny zespol sterujacy z cyfrowym aparatem fotograficznym SmartCamera II,

- antena radarowa RRS24F-S1,

- pulpit sterujacy z przyciskami do obshigi,

- lampa btyskowa

oraz

- w wersji przewoznej: dwa akumulatory, statyw, albo statyw i obudowa zewnetrzna, albo
kontener MultaGuard,

- w wersji stacjonarnej: zespol zasilaja^cy z sieci 230 V AC albo dwa akumulatory z mozliwoscia.
doladowania z sieci 230 V AC, maszt wiezowy albo maszt siupowy i obudowa zewnetrzna do
instalacji przyrzadu na maszcie, albo maszl siupowy i obudowa o nazwie LZ/01 do inslalacji
przyrzadu na tym maszcie, opcjonalnic nagrzewnica, opcjonalnic obudowa montazowa: do
instalacji przyrza.du na maszcie wiezowym albo do instalacji przyrzadu w obudowie zewneirznej
albo w obudowie o nazwie LZ/01 na maszcie slupowym,

W skiad przyrzadu o nazwie MultaRadar CM wchodza,:

- centralny zespol sterujacy z cyfrowym aparatem fotograficznym SmartCamera III,

- antena radarowa RRS24F-S1,

- pulpit stcrujacy z przyciskami do obstugi,

- lampa blyskowa

oraz

- w wersji przewoznej: dwra akumulatory, statyw albo kontener MultaGuard.

- w wersji stacjonarnej: zespol zasilajacy z sieci 230 V AC albo dwa akumulatory z mozliwoscia,
doladowania z sieci 230 V AC, maszt wiezowy albo maszt siupowy i obudowa zewnetrzna do
instalacji przyrza^du na maszcie, albo maszt stupowy i obudowa o nazwie LZ/01 do instalacji
przyrzadu na tym maszcie, opcjonalnie nagrzewnica,

W skiad pr/yrzadu o nazwie MultaRadar CD wchodza;

- centralny zespol sterujqcy z cyfrowym aparatem fotograficznym SmartCamera III,

- antena radarowa RRS24F-SD2/20.

- pulpit sterujqcy uszczelniony z przyciskami do obshigi,

- lampa blyskowa

- kamera sekwencyjna - opcjonalnie,

oraz

- w wersji przewoznej: dwa akumulatory, statyw albo kontener MultaGuard,

- w wersji stacjonarnej: zespol zasilajacy z sieci 230 V AC albo dwa akumulatory z mozliwoscia,
doladowania z sieci 230 V AC, maszt wiczowy albo maszt siupowy i obudowa zewnejrzna do
instalacji przyrzadu na maszcie, afbo maszt shipowy i obudowa o nazwie LZ/01 do instalacji
przyrzadu na tym maszcie, opcjonalnie nagrzewnica, opcjonalnie obudowa montazowa do
instalacji przyrzadu maVnaszcie wiezowym albo do instalacji przyrzadu w obudowie zewnetrznej
albo w obudowie o n^c^ic LZ/01 na maszcie slupowym.

»LIFOR
ZA ZGODNOSC 41.902 BYTOMUI
Z ABV/MM A Veil tel, 32/211-14-08, fix 32/281-16-77

«. *_ ^_-»»«^, Ul1 • MlnAtft W REQON2782S0116 • NIP 826-27-54-068riotr



Strona 3 decyzji Nr ZZT

Wersjc wykonania masztu wiezowego, masztu stupowego i obudow zewnctrznych oraz obudowy
o nazwie LZ/01, oraz przyrzajd w wersji przewoznej na statywie, w kontenerze MuitaGuard,
przyrzad w wersji przewoznej w pojezdzie stojqcym na poboczu drogi, przyrzad w wersji
przewoznej na statywie w pojezdzie stojacym na poboczu drogi, pr/yr/a_d w wersji stacjonarnej
wobudowie montazowej i w obudowic o nazwie LZ/01, przyrzad w wersji stacjonaniej
w obudowie o nazwie LZ/01, sa, przedstawione w zat^czniku do niniejszej decyzji.

Funkcje pulpitu sleruj^cego moga^ bye przejete przez komputer z oprogramowanieni SmartCamera
GUI, dzialajacy zdalnie z wykorzystaniem sieci przewodowej albo bezprzewodowej.

Dane techniczne i metrologiczne przyrzadu sa. nastepuja,ce:

- zakres pomiarowy:

- wartosc dzialki elementarnej:

- czestotliwose pracy nadajnika:

- ka^t pomiaru:

- zasilanie:

- zakres temperatur pracy:

(25-250) km/h,

I km/h.

24,100 GHz ± 25 MHz,

20° do kierunku ruchu pojazdu,

- z akumulatorow 12 V DC pra^d 2,5 A.

-zsieci230 VAC,

(-20 •*• +60) °C w wersji przewoznej,

(-30 *• +60) °C w wersji stacjonarnej.

Naz\va
przyrzadu

MultaRadar C

MultaRadar CM

MultaRadar CD

Rodzaj
cyfrowego

aparatu
fotografic/.nego

SmartCamera II

SmartCamera HI

SmartCamera II

Minimalna
rozdzielczose

cyfrowego
aparatu

Jfotogmficznego

2 mln pikseli

5 1 "i i *
mm pikseli

5 mln pikseli

Wersja
oprogramowania

MR.SC2.1.03.E.09I113

MR.SC3.I.03.E.09083I

MR-CM.SC3.1.03.A.lli005.f

Wartosc
nominalnej sumy

kontrolnej
oprogramowania

D07767EF

6CC20D9C

CF7A2F87

Przyrzad dokonuje pomiarow predkosci pojazdow w ruchu drogowym z wykorzystaniem efektu
Dopplera i zapewnia rozroznienie pomiaru predkosci pojazdow nadjezdzaj^cych od pomiaru
predkosci pojazdow oddalajacych sie; z mozliwosci^ rozpoznania rodzaju pojazdu przy
wykorzystaniu pomiaru dlugosci pojazdu oraz. w przypadku przyrza^du o nazwie MultaRadar CD,
zapewnia rozpoznanie pasa ruchu, po ktorym porasza si$ pojazd. Przyrzqd przeznaczony jest do
pracy jako autonomiczny przyrzad bezobsiugowy.
Przyrz^dem w wersji przewoznej zainstalowanym w pojezdzie mozna dokonywac pomiaru
predkosci z otwarta^ lub zamknie^ tyina, klap;\, Przyrzadem nie mozna dokonywac pomiaru
predkosci przez metalizowana. szyb^ pojazdu.
Pr/yrzad nie rnoze bye instalowany i uzytkowany w pojezdzie, w ktorym zostalo zatnstalowane
samochodowe urza^dzenie radarowe bliskiego zasiegu o czestotliwose i roboczej (24,15 ± 2,50) GHz.
Przyrzad rejestruje zmierzona. pr^dkosc pojazddw nadjezdzajqcych, albo oddalajacych si?, albo
jednoczesnie nadjezdzajacych i oddalajacych si<; oraz kierunck ruchu pojazdow a takze inne danc
dutyczace pojazdow i wykonanycb pomiar6w predkosci, w tym: dat? i czas wykonania pomiaru
predkosci, wykonujc zdjccia pojazdow, ktorych pr^dkosc zostala zmierzona oraz umozliwia ich
podgla,d na pulpicie. Przyrzad umozliwia wykonywanie zdj^c w dzieri i w nocy z mozliwosci^
wykorzystania laaip^^yskowej. w tym takze lampy na podczerwieh.

ZA
Zierski

41-902 OT i^'"' -;• ' :_._„. .SSî »̂ «



Strona 4 decyzji Nr ZZT

Doste_p do zarejestrowanych danych dotycza^cych pomiarow jest zabczpicczony hasiem.
Oprogramowanie przyrza^du zabezpieczone jest za pomoc^ funkcji kryptograficznej.

Zapis zarejestrowanych zdj^c jest dokonywany na nosniku pami^ci wcwnqtrz centralnego zespohi
steruja^cego. Istnieje niozliwose kopiowania zarejestrowanych danych do zewne^trznej pamt^ci USB
oraz transmisji do sieci przewodovvej lub bezprzewodowej.",

3) zala^cznik do decyzji Nr ZZT 31/2009 zasle_puje sie_ zala^cznikiem do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

LIFOR Sp. z o.o., ul. Putaskiego 49, 41-902 Bytom, jako upowazniony przedstawiciel JCNOPTIK
Robot GmbH, Opladener Sir. 202, 40789 Monheim, Niemcy, wnioskiem z dnia 26 maja 2011 r..
bez numeru, ktory wplynaj^ do Giownego Urzedu Miar w dniu 31 maja 2011 r., uzupemionym
pismami: z dnia 5 lipca 2011, z dnia 18 sierpnia 2011 r., z dnia 16 wrzesnia 2011 r., z dnia
8 listopada 2011 r., z dnia 10 listopada 2011 r., dwoma pismami z dnia 21 listopada 2011 r.: z dnia
7 grudnia 2011 r., z dnia 2 stycznia 2012 r., z dnia 10 stycznia 2012 r., z dnia 8 lutego 2012 r.,
z dnia 10 lutego 2012 r.. z dnia 24 lutego 2012 r., z dnia 15 marca 2012 r., z dnia 19 marca 2012 r.,
z dnia 27 kwietnia 2012 r. oraz z dnia 11 maja 2012 r., bez numerow, wniosla o zmian? deeyzji
Prezesa Gtowncgo Urzedu .Miar Nr ZT 5/2009 z dnia 20 stycznia 2009 r.. zmienionej decyzja^
NrZZT 6/2009 z dnia 12 maja 2009 r., decyzjq Nr ZZT 11/2009 z dnia 24 grudnia 2009 r. oraz
dceyzja, Nr ZZT 17/2010 z dnia 15 listopada 2010 r., sprostowana, postanovvieniem z dnia
10 grudnia 2010 r., nr 3100-BMP-4154-10/A80/1 l/MK/10, w sprawie zatwierdzenia typu
przyrzqdow do pomiaru prcdkosci pojazdow w ruchu drogow\-m -- przyrza^dow radarowych
o nazwie MultaRadar C i o nazwie MultaRadar CM: produkowanych przez spotk? JENOPTIK
Robot GmbH, Opladener Str. 202, 40789 Monheim, Niemcy. w zwiaxku z modyfikacj^
zatwierdzonego typu polcgaja^cq na rozszerzeniu o przyrzq.dy radarowe o nazwie MultaRadar CD
oraz zmianach vv przyrza^dach radarowych Multaradar C i o nazwie MultaRadar CM w zakresie
obudowy i maszt6vv.

Zgodnie z art. 8f ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243,
poz. 2441, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249,
poz, 1834, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz, 97 i Nr 91
poz. 740, z 2010 r. Nr 66, poz. 421 i Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 64, poz. 332), na wniosek
producenta lub jego upowaznionego przedstavviciela Prez.es Glownego Urz?du Miar rnoze zmienic
wydana^ decyzje. zatwierdzenia typu, w szczegolnosci vv przypadku modyfikacji przyrza^du
pomiarowego lub wprowadzenia do niego nowych elementow, jezeli maj^ one lub rnoga_ mice
vvplyw na wyniki pomiarow, warunki wlasciwego stosowania lub warunki lechrticzne uzytkowania
tych przyrz^dow, po ponownym przeprowadzeniu w niezb(?dnym zakresie badania typu.

W wyniku przeprowadzonego ponownie, w niezb^dnym zakresie, badania typu stwierdzono, ze
zatwierdzony typ przyrz^tlow do pomiaru predkosci pojazdow w ruchu drogowym - przyrza,dow
radarowych, z uwzgl^dnieniem zgloszonej we wniosku modyfikacji, spelnia wymagania okreslone
vv rozporza^dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie vvymagari, ktorym
powinny odpowiadac przyrz^dy do pomiaru prcdkosci pojazdow w ruchu drogowym, oraz
szczegolowego zakresu badan i sprawdzeii wykonywanych podczas prawnej konlroli
metrologicznej tych przyrz^dow pomiarowych (Dz. U. Nr 225, poz. 1663).

LIFOR«Sp» Z o o
tel. - 1 - fax' f a



Strona 5 decyzji Nr ZZT

Maja^c na uwadze powyzsze, na podstawie art. 8f ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo
o miarach. postanowiono jak na wste_pie.

POUCZENIE

Od dccy/ji n i n i e j s / e j sironie nie pr/ystuguje odwolanie. Jednakze strona niezadowolona z decy/ji
moze /.wrocic sie^ do Prezesa Gtownego Urzedu Miar z wnioskiem o ponowne rozpatr/enie sprawy
w terminie 14 dni od dnia dor^czcnia decyzji stronic.

GUM

Otrzymujq:

1. LIFOR Sp. z o. o., ul. Pulaskiego 49, 41-902 Bytom,
- upovvazniony przedstawiciel Jl-NOPTlK Robot GmbH,

Opladcner Str. 202, 40789 Monheim, Niemcy - 1 egz.

2. GUM a/a-2 egz.

Do wiadomosci:

Uyrektorzy Okrtjgowych Urzedow Miar- wszyscy
- kopie decyzji

PHOK|
i

PiotrK?

RENT

fylerski

ZA
Z (

»LIFOR« sp.
41-902 BYTOM, ul. Puteskiego48
tel. 32/281-14-08, fax 32/281-16-77
REGON 278260116 • NIP 626-27-54-058



Strona 1 zala^cznika do decvzji Nr /ZT
sdnia 12-06- 2012

Wersje wykonania mas/iu wie/owego, mas/.tu slupowcgo i obudow zewnelrznych oraz
obudowy o nazwie LZ/01, oraz przyr/ad w wersji przewoznej na statywie, w Uuntenerze
M i i l t : i < . n a r d , pr/ym^d w wersji preewozncj w pojc/dzie stojm'ym na poboczu drogi, przyr/qd
w wersji przewoznej na statywie w pojezd/ie stoj^cym na poboczu drogi, przyrzqd w wersji
stacjonarnej w obudowie monta/owej i w obudowie o na/vvie LZ/01, przyrzad w wersji
stacjonarnej w obudowie o nazwie

f

Rys. 1
Mas^l wie/ow\. 2 Maszt wiczowy

Rys. 3
Mas/t stupoxvy
zc \\spornikiem

i obudowa
/e^nv'tr/iia do

instalacji
pi /> iva.du na tym

maszcie

Rys. 4
Maszl slupowy
ze wspornikiem

i obudowa
o nii/wii: 1./ 0]

Rys. 5
Maszt sKipowy

i obudowa
/ewn^tr/na do

instalacji
pr/.yr/adu na
t \  maszcie

NT
»LIFOR« sp z o o

41-902 BYTOM, ul. Putaskiego 49
te!. 32/281-14-08. fax 32/281-16-77
REGON 278260116 • NIP626-27-5-WKP



Slrona 2 /aracznika do decyzji Nr ZZT
zdnia 12-06- 2Q12

Rys. 6
Przyrzad o nazwie MuitaRadar CM

alho o na/wie MuitaRadar ("1)
w wersji przewoinej na slatywic

Rys. 7
Przyrz^d o nazwie MuitaRadar C
w wersji przewo/nej \ obudowie

zewntr'trznej na statywie

-

Rys. 8 Rys. 9
Przyrz^d vv wersji pr/ewoznej Przyrzad w wersji przewo/nej
w kontener/.e MultaGuord w kontener/.e MullaGuard
widok z pr/.odu konlt-nera widok /. tyiu kontenera

ENT

rski
W3WNI9AUO Z
9§ONOODZ VZ

Rys. 10
Przyrzqd o nazwie MuitaRadar CM

albo o na/wie MuitaRadar CD
w wersji pr/ewoznej vv kontener/c

MultaGuard - widok z gory kontenera

»LIFOR« sP z o o
41-902 BYTOM. u l . Putaskiego4e
tel. 32/281-14-08, fax 32/281-16-77
REGON27B250116 • NIP 626-27-54-06?



Strona 3 /a^c/nika do decyzji Nr // I"

12 -06- 2012

Rys. 1 1
Przyrzad o nazwie

MultaKadar C \ wersji
pr/e\voznej na statywie

w poje/d/ie stojqeym na
poboczu drogi

PROK LENT

Rys. 12
Przyrzqd o nazwie

MultaRadar C" w wersji
przewoznej w pojc/.dzic

stoj^cvm na potx>czu drogi

Rys. 13
Przyrz^d o nazwie

MultaRadar CM albo
o nazwie MultaRadar CD

w wersji przewoznej vv
poje/.d7.ie stqjacym na

poboc^u drogi

0
41-902 BYTOM, ul. PuteskieQO 49
tel 32/281-14-08, fax 32/281-16-77
REGON27B250116 • NIP626-27-54-C6F



1

Strona 4 /atycznika do decyzji Nr ZZT
z dnia 1 ? -Rfi- ^fi17I s, _uu &ui£

Rys. 14
Pr/yr/ad « niizwie MultaRildar CD w wcrsji

stacjunarnej w obudowie monlazowej i w obudowie
o nazwie LZ/01 do instalacji na maszcie slupowym

Rys. 15
Pr/.yr/.j|d o na/wie MullaRadar CM

aibo o nazwie MuhaRadar CD w wcrsji
stacjonarnej w obudowie o nazwie LZ/01

do instalacji na maszcie stupowym

ZA ZOODNOSC
Z ORYGINAtEM

41-902 BYTOM, ul. Puteskiego ̂
tel. 32/281-14-08, fax 32/261-16-77
iEGON27S260116



Strona 5 /alac/nika do decvxji Nr /,/T
7 dnia 1 ? -flR, <JIMI

Miejsca umieszczenia cech /abe/pieezajacyeh na pr/yrzijdzie o nazwie MultaKadar C
i pr/.yr/ad/ie o na/Avic MultaRadar CM

Cechy £abezpieczajace umies/xza si? na:

1) ccntralnym /cspole sieruj^eym z:

- cyfrowym aparalem foiograficznym SmartCamera !1 zainstalowanym w przvrzaxtzie o nazwie
MullaRadar C',

cechy zabe^pieczajqce
natozone na dwa gorne wkrety mocujace
przedni^ i tylna ptyt^ obudowy

cyfrowym aparalem ibtograflcznym SmaiiCamcni III /ainstalowanym \ pr/yr/adzie o nazwie
MullaRadar CM.

cechazabezpigczaja.ca
nato^ona na jeden
dolny wkr^t w tylnej
cz^sci obudowy
aparatu fotograficznego

2) antcnie radarowej RRS24F-S!:
cechy zabezpteczaja,ce

PRO

Piotr

NT

Z

cechy zabezpieczaja.ce
natozone na dwa srodkowe wkr^fy mocuj<|ce
przy podstawie frontowst j Eylna, ptyte obudowy

nalozone na wkrety mocujace dwie
krotsze boczne scianki obudowy -
po jednej na kazdej z nich

natozone na przeciwlegie gniazda
sygnalu symulacji pr^dkosci

»LIFOR« sp. zo.o
41-902 BYTOM, ul. PUaskiego 49
tel. 32/281-14-08, fax 32/281-16-77
REGON 278260116 • NIP62&-27-54^66



Strona 6 zata.c7.nika do decv/ji Nr //
zdma 12 -IB- 2012

3) pulpicic steruja.cym:
- w pr7.yrz4d7.ie w wersji przewoznej i wersji stacjonarncj.

I

natozone na dwa vtfkr^ty mocujqce boczne scianki
obudowy po przeciwieg+ych jej stronach

- w w wersji stacjonarnej / nbudowq monla/owq.

cecha zabezpieczaj^ca

natozona na gorny wkr^t mocuja,cy
frfyt? czotowa pulpitu steruĵ cego

Pwtr

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINAtEM

LIFOR«
41-902 BYTOM, ul. Putaskiego 48
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Mk'jsca innieszczenla ccch zabezpieczaj^cycb na przyrzj}dzie o nazwie MultaRadar CO

Oechy zabezpieczajace umieszcza si<j na:

I ) na centralnym /.espolc sterujacym z cyfrowytn aparatcm fotograficznym SmartCamera III:

- w pr/yr/4dzie w wersji pr/cwii/ncj i wcrsji stacjonarncj,

cecha zabezpieczajqca
na ieden

doiny wkr^t w tylnej
cz^sci obudowy
aparatu fotograficznego

cechy zabezpieczajace
nalozone na dwa srodkowe wkr^ty tnocujace
przy podstawie frontowa, i tyinq plyt^ obudowy

- w przyrzadzie w wersji siacjonarnej z obudowy montazowq.

cechy zabezpteczaja,ce
natozone na pota,czeniu gornej cz^sci obudowy
aparatu fotograficznego z cz^sciq tylna, i przednia.

natozone na pot^czeniu przedniej i tylnej
cz^scta. obudowy z dotnq cz^scia, obudowy

2) na antcnic radarowej RRS24F-SD2/20:

NT ZCODNOSC
Z ORYGINAtEM

cecha zabezpieczajqca

na pot̂ czeniu gornej i tylnej
czesci obudowy anteny

cecha£abezpieczaja.ca
na pokrywie gniazda
sygrtaiu symulacji predkosci

»LIFOR<< Sp. zo.o.
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3} na pulpicie stcruj^cym us/c/clnionym:

- w przyrxadzie w wersji prxewoznej i wcrsji stacjonarnej.

cecha zabezpieczajqca

;
ia potqczeniu dolnej i tytnej cz^sci
ibudowy pulpitu sterujqcego

- w przyr/qdzie u wersji stacjonarnej /. ohudow^ montazow^.

cecha zabezpieczaj^ca

na pota,czeniu przedniej t gomej
obudowy pulpilu steruj^cego

ierski

ZA Z60DNOS6
Z

41-902 BYTOM, ul. Puteskiego 49
tel 32/281-14-08, fax 32/281-16-77
REGON 278260118 • NIP626-27-54-06f




