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Általános ismertető 

INT-PBT jegykiadó alkalmazása 

Az INT-PBT típusú jegykiadó automata parkolási- és egyéb jegyalapú-azonosításos rendszerekhez 
alkalmazható berendezés. Gombnyomásra üdvözlő- és tájékoztató szöveget, cégnevet, képet, vonalkódot, és 
egyéb információkat nyomtat nagyméretű papírtekercsből levágott jegyre.  

Az automata, a legnagyobb forgalmú parkolókban is kielégíti az igényeket. A nyomtatást nagysebességű 
ipari printerrel végzi, a jegy kiadása, jegymérettől és funkcióktól függően maximum 4 - 7 másodperc alatt 
megtörténik.  

A jegynyomtatáshoz beállíthatók különböző szövegtípusok is, mint például automatikusan növekvő sorszám, 
változó vonalkódot, dátum, stb..  

Az automata LC kijelzőjén bármilyen szöveg beállítható, és a jegyszöveg is számítógéppel (akár laptoppal is) 
módosítható. Online üzemmódban a változó igényekhez rendkívül rugalmasan illeszthető mind a kiadott jegy 
mind a berendezés működése. 

Az automata háza nagyon erős rozsdamentes acélból készül, amely szinterezéssel van festve, így 
elmondható, hogy a készülék rendkívül tartós kivitelű. Az automata önállóan szabályozza a belső 
hőmérsékletét, kültéri alkalmazásra is alkalmas. 

 

Alkalmazási példák 

 

 

 

� Nyilvános fizetőparkolók 

� Bevásárló központok 

� Mélygarázsok 

� Uszodák 

� Sportpályák 

� Egyéb sportlétesítmények  

� Kórházak 

� Egészségügyi létesítmények 

� Ipari telephelyek 

� Kamionos pihenők 

� stb.. 



 

Az automata felépítése 

Az automata két fő részre tagolható, alsó és felső 
szekrényre.  

Az alsó rész a „tartóláb” kulccsal nyitható fedéllel 
rendelkezik. Itt találhatók a tápellátás eszközei, a vezérlő 
kábelek bekötései és egyéb szerelvények. 

A felső szekrény az automata további, funkcionális 
berendezéseit tartalmazza. Kulcs használatával a felső 
szekrény fiókja előre kihúzható. 

Az automatához tartozó egyen kulcs az alsó és felső 
szekrény nyitására is alkalmas.  

Kérésre, bármely zárszerkezet nyitásához egyedi kulcs 
rendelhető.  

A képen a gyári festés látható RAL2000 narancs és 
RAL9006 szürke színekkel. Kérésre egyedi szín rendelhető. 

 

A felső szekrény 

 
1. ábra 

� LC kijelző és vezérlő panel: 2x16 karakteres, napfényben is kiválóan olvasható információkat 
megjelenítő eszköz. Ezen a panelen található a berendezés vezérlő elektronikája is.  

� Kártyaolvasó és nyomógomb: RFID (125KHz) kártyák olvasására, bérletes rendszerhez. Nyomógomb a 
jegy kéréshez. 

� Telefon: Gombnyomásra központ hívható 

� Nyomtató: 63, vagy 90mm széles hőpapírra sorszámmal, vonalkóddal, egyéb szöveggel ellátott jegy 
nyomtatására. 

� Papírtekercs: A nyomtatóhoz 

� Zárszerkezet: Az automata védelmére 

 



 

Az alsó szekrény 

Az automata alsó szekrényében található az energia ellátás főbb egységei. A készülék bekötő vezetékei itt 
csatlakoztathatók.  

 

 
2. ábra 

� CI-12 (Opció): Bővítő modul 12 darab kontaktus bemenet, vagy OC (Open Collector) kimenetre. 

� LDT (Opció): Autó érzékelő indukciós érzékelő. 

� Hálózati tápegység: A berendezés energiaellátását biztosítja. Beépítését e telepítő szakember végzi. 

� PS-1311: Ez a modul a berendezés felső paneljához csatlakozva biztosítja a vezérlés energiaellátását, 
védelmét, bemenetek és kimenetek csatlakozását és izolációját, fűtés vezérlését. 

� AKKU: Akkumulátorok a szünetmentes üzemhez. (24V,4Ah) 

 



 

Az automata működése 

Üzemmódok 

A jegykiadó automata offline és online módon is üzemelhet.  

Offline üzemben gombnyomáskor önállóan jegyet nyomtat az aktuális dátummal és az alapértelmezett 
jegyszöveggel. A jegyre nyomtatható folyamatosan növekvő sorszám is, így a kiadott jegyek száma nyomon 
követhető. Az automata belső órájának szinkronizálása manuálisan laptopról RS485 csatlakozással, vagy az 
automatába szerelhető modullal (GPS-1501) automatikusan is történhet. 

Online üzemmódba kapcsolható az automata, ha vezérlőre csatlakoztatjuk. Az 
automata így folyamatosan kommunikálni fog a vezérlővel. (A vezérlő 
adatbázisban tárolja a kiadott jegyek adatait (belépési idő, vonalkód, rendszám, 
stb..) és szükség esetén a jegyhez (illetve a felhasználóhoz) tartozó további 
eseményeket, (pl. áthaladásokat, fizetéseket, kedvezmények igénybevételét) is 
rögzíti.) 

A készülék a jegynyomtatás után (online és offline módban is) érzékeli a jegy 
elvételét, a jegy elvételekor nyitás-vezérlést ad a sorompónak. A 
sorompónyitás események is rögzítésre kerülnek a számítógép adatbázisában. 

 A rendszer, a későbbiekben, a vonalkód alapján azonosítja a jegyet.  

 A sorompó önállóan záródik, amikor az autó elhagyja, a sorompóhoz csatlakoztatott, infra, vagy indukciós 
érzékelőt. A sorompó zárását, szoftveres beállítással, az automata is vezérelheti.  

 Az autóra való rácsukás-védelmét infra érzékelővel, indukciós érzékelővel, vagy pneumatikus él 
védővel a sorompó, önállóan oldja meg.  

Autóérzékelő hurok bemenet   

Indukciós autóérzékelő bemenete tiltó bemenetként működik. Gombnyomásra az automata csak akkor 
nyomtat jegyet, ha az útburkolatba telepített gépjármű érzékelő, úgynevezett indukciós hurok, gépjárművet 
érzékel. Ha nem áll autó az automata mellet és megnyomjuk a gombot, a kijelzőn megjelenik: "Jármű nem 
érzékelhető". 

Sorompóvezérlés  

A Jegy elvételét az automata érzékeli, és egyidejűleg (vagy késleltetve) vezérli az áteresztési pont (sorompó) 
nyitását is. Amíg a jegyet nem veszik ki, csipogó hangjelzést ad és nem nyomtat új jegyet. A jegyet 
automatikusan vágja, nagyméretű papírtekercsből. A jegytár 1500...2500 jegyre is elegendő. 

További funkciók 

� Papír mennyiség lekérdezése két fokozatban 

� Belső hőmérséklet kijelzése a kezelő monitoron 

� Naplófájl mentése belső FLASH memóriába (akár 15000 esemény rögzítése) 

� USB vagy LAN csatlakozás interfészen keresztül (INT-USB, vagy INT-LAN interfész) 

� Rádiós kommunikáció (WIFI, vagy FM 433MHz) 

� Rendszám nyomtatás (INT-LPR rendszámfelismerő rendszerrel) 



 

PS1311 Modul 

Az automata alsó szekrényében található PS1311 modul az automata tápellátását ellátó és vezérlő jeleit 
feldolgozó egység.  

A modul csatlakozó kiosztása 

 

 

3. ÁBRA 



 

� TÁP. BEMENET: 24V DC (±7%) 60W 

� KOMM: RS 485 csatlakozás 

� TÁP KIMENET: 24VDC, max. 2A tápfeszültség kimet az automata eszközeinek tápellátásához.  

� KONTAKTUS BEMENETEK 

IN1: Autóérzékelő bemenet. Az autó jelenlétében zárt állapotban van, ilyenkor az automata az 
előlapon lévő gomb megnyomására jegyet nyomtat.  

Ha ez a bemenet nyitott állapotú és az előlapon lévő gombot megnyomjuk, akkor az automata a 
„Jármű nem érzékelhető” hibajelzést írja ki a kijelzőjére. 

Szoftverrel beállítható, hogy az IN1 bemenet egy rövidre zárása csak egy jegy nyomtatását tegye 
lehetővé.  

IN2: Többfunkciójú bemenet. Gyárilag nincs beállítva semmilyen funkció. A lehetőségekről kérje az 
INTEP szakemberének tanácsát! 

Az optocsatolóval leválasztott kontaktus érzékelő bemenetek kapcsolási vázlata (4. ábra):  

 

4. ÁBRA 

 

� FŰTÉS: Ide csatlakozik az automatába szerelt fűtő ellenállás. PWM jelkimenet max. 24V 2,5A. 

� AKKU: 24V 7Ah zselés ólomakkumulátor csatlakoztatása.  

� RELE A: Vezérelhető relé kimenet.  

� RELE B: A Relé kimenet az áteresztési pont vezérlésére. A vezérlést akkor adja ki, ha az automata 
jegyet nyomtatott és a jegyet kihúzták.  



 

A modul jelzései 

A tápegységen található jelzőfények és fontosabb alkatrészek (5. ábra) 

 

5555. ÁBRA    

+5V OK: A vezérlőpanel számára előállított tápfeszültség rendben. 

AKKU OK: Az akkumulátor feszültség visszajelzése. Ha a tápegység kap tápfeszültséget (+24V IN) és az 
akkumulátor nincs bekötve a tápegységbe, akkor a LED az akkumulátor töltőfeszültségét jelzi vissza. Ezt a 
töltőfeszültséget ilyenkor az Akku +/- csatlakozó páron mérhetjük. A megfelelő töltőfeszültség beállítását a 
+27,3V). Ha a tápegység nem kap tápfeszültséget, de az akkumulátor csatlakoztatva van a tápegységhez, 
akkor a LED az akkumulátor feszültségét jelzi ki. A LED fénye nem jelenti azt, hogy az akkumulátor megfelelő 
állapotú. 

RELÉ 1 és Relé 2: Relé kimenetek aktivitását jelzi.  

In1 és In2 aktív: A kontaktus bemenetek aktivitását jelzi. Világít, ha rövidzár van a bemeneten. 

Fűtés aktív: Világít, ha a fűtés be van kapcsolva, de nem ad jelzést a fűtés mértékéről. (PWM kitöltésről) 

A modul beállítása 

A tápegység a hozzá csatlakoztatott akkumulátor töltését ellátja. A töltő 
feszültség beállítása az „AKKU” feliratú pótméterrel történhet. Az optimális 
feszültség értéket az AKKU csatlakozón ellenőrizhetjük műszer segítségével.  

 

A beállításkor (és a töltőfeszültség ellenőrzésekor) az akkumulátort kössük le 
a tápegységről. Az optimális töltőfeszültség értéke az akkumulátor típusától 
függ.  A gyárilag beépített 24V-os zselés ólomakkumulátor töltőfeszültsége: 
27,3 [V], (+/-0,5%). 

A tápegység az akkumulátort mélykisülés és túlterhelés ellen biztosítékkal 
védi. („AKKU” feliratú biztosíték) 



 

Műszaki adatok 

Tömeg:  36 [Kg] (Opcionális eszközök nélkül) 

Minimális betonalap [szélesség x magasság x mélység]:  (350) mm x (300 mm) x (400 mm) 

Rögzítő csavarok: Az alapzat szilárdságától függően 4..8 darab M12x 110 [5.8] alapcsavar 

Acél szekrény 1,5 mm-es rozsdamentes acéllemezből, biztonsági zárral védett fiókkal készül. A burkolat 
felülete szinterezett. 

Méret: 1200 mm x 300 mm x 305 mm (magasság x szélesség x mélység) (6. ábra) 

Papírtekercs mérete: 80x160x25 [szélesség, átmérő, belső cséve átmérő] 

 

Méretek 

 

6. ÁBRA 



 

Üzemi paraméterek 

 

Környezet min. névl. max.   

Üzemi hőmérséklet [°C]: -20 25 50 
 

Levegő relatív nedvességtartalma [%]: 20 50 90 
 

     
Névleges üzemi adatok min. névl. max.   

Tápfeszültség (DC): 22,8 [V] 24 [V] 25,2  [V] (±5%) 

Teljesítmény (max.): 
  

60 [W] 
 

Áram felvétel (max.): 0,1 [A] 
 

2,5 [A] 
 

Tápellátás túlfeszültség védelme: 
  

0.6 [KW] 1000 [us], 25[◦C  

     
Kimenetek terhelhetősége Umax Imax     

Rele  1 125 [V]AC 1 [A] 
  

Rele  2 125 [V]AC 1 [A] 
  

Heat (PWM) 24 [V]DC 2,5 [A] 
  

     
Akkumulátor töltő min. névl. max.   

Töltő feszültség (Uakku) [V] 26,66 [V] 27,3 [V] 27,85 [V] 
 

Töltő áram [A] 
  

0,5 [A] 
 

     
Bemenetek: Ube(inaktív) Ibe (aktív) Rbe   

In1 24V 0,075mA 30KΩ 
 

In2 24V 0,075mA 30KΩ 
 

     
 Kommunikációs portok   darab     

Rs232 
 

1 
  

RS485 
 

1 
  

TWI 
 

1 
  

  



 

A jegykiadó automata üzembe helyezése 

Belépési pontok kialakítása 

Ellenőrzött, autós behajtási pontok kialakítását megelőzően fontos megállapítanunk a percenkénti 
belépések számát, majd ennek függvényében kell a behajtási-, forgalmi tervezést elvégeznünk.  Legjobb, ha 
forgalmi adatokat tudunk gyűjteni, de gyakran a forgalmi becslések is elegendőek lehetnek az áthaladók 
számának meghatározásához. Az áthaladó számának ismeretében számolható, hogy hány bejárati automata 
telepítésével tudjuk megoldani a kitűzött feladatot.   

A belépési (jegykiadási) pontok számának meghatározása 

� Náh: Áthaladók száma [fő/min]-ben. Vagyis percenként hány autós szeretne behajtani. Vegyük 
figyelembe, hogy gyakran impulzusszerűen jelentkezik az igénybevétel (mint pl. moziknál). Jellemzően 
befolyásolja az áthaladások számát, hogy milyen jellegű szolgáltatást vesznek igénybe az autósok. 
(Jellemző lehet a rendszerterhelés évszak függése is.) 

� Tá: Az áteresztés ideje [sec]-ban.  Egy autó beléptetéséhez szükséges összes idő.   

� Tm: Mintavételezés ideje. Az áthaladók számának meghatározott mértékegység alapján szükséges 
osztó szám. Ha az áthaladók számát [1/min]-ben helyettesítjük a képletbe, akkor a Tm értéke 60. (Ha 
órában számolunk akkor 3600..stb) 

Áteresztési pontok száma = Náh x Tá / Tm 

Az áteresztési idő számítása (Tá) 

� Ti: Leolvasási idő (a belépéskéréstől az áteresztési pont nyitásengedélyezéséig eltelt idő)  

� Táh: áthaladási idő (a nyitásengedélyezéstől az áteresztési pont újra záródásáig eltelt idő) 

� Tk: követési idő (az áteresztési pont újrazáródása és a következő belépés megkezdése között eltelt 
idő) 

Áteresztési idő (Tá) = Ti + Táh + Tk 

Az INT-PBT automata alkalmazásával és gyors nyitású (5 sec) sorompót alkalmazva 15 [sec] idővel 
számolhatunk.  

A fentiek ismeretében és azok helyességének ellenőrzésével tehát az alábbi képlettel számolhatunk: 

 

Áteresztési pontok száma = Náh [fő/min] x 15 / 60 

 

Ezek alapján az alábbi értékek szolgálhatnak mértékadásul. Az áthaladók száma alapján szükséges behajtási 
pontok száma: 

 

Áthaladók 
száma [fő/perc] 

Behajtási pontok  
száma [db] 

3 1 

5 2 

10 3 

15 4 

20 5 

25 7 

 

 



 

A jegykiadó automata telepítése 

 

A PBT jegykiadó automata telepítésénél, amennyiben a terepi viszonyok megengedik, javasolt a járdasziget 
kialakítása. A megfelelő járdasziget védelmet nyújt az automatának, lehetőséget ad a rejtett kábelezésre, az 
automata megfelelő rögzítéséhez biztosítja az alapot, de az autók számára is védelemmel szolgál. (7. ábra) 

 

 

7. ÁBRA 

A jegykiadó automata és a bejárati sorompó között minimális távolságot kell tartani, hogy a az autós a 
jegykiadó automatához oda tudjon állni. (8. ábra) 

 

 

8. ÁBRA 

A jegykiadó automatánál javasolt induktív érzékelő elhelyezése annak érdekében, hogy a jegykiadás csak 
autó jelenlétében történhessen meg. A hurok elhelyezését az alábbi ábra szemlélteti. (9. ábra) 

 



 

 
9. ábra 

 

További elvek a telepítéshez 

• Az automata üzemeltetés és szervízelhetőség érdekében legyen könnyen hozzáférhető. Az automata 
körül 50cm távolságban lehetőleg ne telepítsen más eszközt. 

• Az automata üzemszerű használata ne akadályozza a forgalmat, ne okozzon balesetveszélyt. 

• A maximális terheltség, vagy üzemszünet miatt feltorlódott forgalom ne okozzon balesetveszélyt. 

• Az autósnak (ha nem állnak mögötte) segítség nélkül legyen lehetősége visszatolatni. 

• Az érintésvédelmi szabványokat előírásokat minden esetben tartsa be! 

 



 

Az automata rögzítése  

Az automata rögzítését a lemezszekrény alján található 8 darab furat teszi lehetővé. Annyi alapcsavart 
alkalmazzon, amennyi a stabil rögzítéshez szükséges. (10. ábra) 

 

 

10. ÁBRA 

 

Kellő szilárdságú beton alap esetén is, minimum 4 darab 12x110 alapcsavart használjon! Az alkalmazott 
csavar anyagminősége minimum 5.8. (500N/mm2 szakító szilárdság) (11. ábra) 

 

Az előzőekben vázolt járdasziget kialakítása esetén nem szükséges külön beton alap az automata 
rögzítéséhez. Ha erre nincs lehetőség, akkor megfelelő méretű beton alap készítése szükséges.  

Ez esetben az automata mechanikai védelméről egyéb módon gondoskodni kell (pl. védőkorlát). 

Az automata bekötő vezetékeit minden esetben helyezze védőcsőbe! 

A védőcső nyomvonalának kialakításánál ügyeljen arra, hogy a csövek az alapcsavaroktól megfelelő 
távolságban legyenek! 

 



 

 

 

 

 

11. ÁBRA 



 

Üzemeltetés 

A nyomtató 

Az üzemeltetéshez szükséges papír 

Az automatába való papír adatai: 80x160x25 [szélesség, átmérő, belső cséve átmérő] méretű hő papír. 

 A nyomtató hosszú élettartama érdekében ne használjon, csak az Intep által forgalmazott papírt. 

A papír tárolása 

A hőpapírt kb. 25 °C foknál alacsonyabb, 65 %-nál nem magasabb relatív nedvességtartalmú, közvetlen 
fényhatásoktól mentes helyiségben a kell tárolni. 

 A környezet magas hőmérséklete, páratartalma, esetleg a papír vízzel való érintkezése, tartós erős 
fényhatás, közvetlen napfény, hőhatás a láthatóság csökkenéséhez és a papír elszíneződéséhez, 
besárgulásához vezethet.  

A PVC tárgyak mindig tartalmaznak lágyító anyagokat, amelyekkel tartósan érintkezve a hőpapír 
képalkotásra való képessége romlik, a rányomtatott kép halványul, kontrasztja csökken. Az öntapadós fóliák 
és ragasztószalagok is tartalmaznak ilyen lágyító anyagokat. 

A hőpapírra készült iratokat (pl. számla, nyugta) nem célszerű a nyomtatott felületükkel egymásra fektetve 
tárolni, mivel a nyomtatott kép és a szöveg átvivődik egyik felületről a másikra. 

Normál tárolási feltételek mellett a hőpapír tárolhatósági ideje 5 év. 

A nyomtató és papíradagoló főbb részei 

A nyomtatón található a nyomtatófej, a vágórész és a nyitókar. (12. ábra) 

A nyitókar működtetésével a vágórész lenyitható, így szabaddá téve a hozzáférést a befűzött papírhoz. Az 
esetleg elakadt papír eltávolításához is ezt a vágórészt kell lenyitni.  

A papírtartó a nyomtató alatt helyezkedik el. A papírtekercs berakásához, illetve a régi tekercs csévéjének 
eltávolításához a papírtartó oldala nyitható.  

 

12. ÁBRA 



 

 

Papír betöltése 

� A 1333 jelű kulcsot helyezze a szekrény oldalán található zárba, fordítsa el a kulcsot, majd az előlapot 
kihúzva nyissa ki a szekrényt! (13. ábra) 

 A kulcsot ne fordítsa vissza addig, amíg a szekrény előlapja nyitva van! 

 

13. ÁBRA 

� Nyissa ki a papírtartó oldalát! A tartó bal oldalán lévő biztosító tengelyt kell elmozdítani oldalra, majd 
a papírtartó oldalát kihajtani. (14. ábra) Ezt követően helyezze be a papírhengert megfelelő irányban! 

 Ügyeljen, hogy a papírtekercs csévélésének iránya helyes legyen! Ha rossz a tekercselés iránya az 
automata nem nyomtat a papírra! 

               

14. ÁBRA 



 

� A papírt fűzze át a nyomtató hátulján lévő fém feszítőrúd alatt! 

 

 

15. ÁBRA 

� Tolja a papír végét a nyomtató hátuljába!  (16. ábra) A nyomtató automatikusan behúzza a papírt, 
levág egy darabot és kiadja az előlapon, így jelezve a befűzés sikerességét. 

  A papír befűzése előtt győződjön meg, hogy papírtekercs vágott vége kellően egyenes!  (Kisebb 
egyenetlenség megengedett). 

 

 

 
16. ÁBRA 



 

 Hibaelhárítás 

Ha a nyomtató nem nyomtat 

� Ellenőrizze a papír befűzés helyességét! 

� Ellenőrizze a berendezés tápellátását!  

� Ellenőrizze a nyomtató csatlakozóit és bekapcsolt állapotát! (17. ábra) 

 

 

17. ÁBRA 

Ha a nyomtató begyűri a papírt 

Nyissa le a vágórészt, és ellenőrizze, hogy nincs-e papírdarab, vagy egyéb szennyeződés a 
nyomtatóban. A vágórészt a nyomtató oldalán található kar elforgatásával tudja lenyitni. (18. ábra) 

 

18. ÁBRA 

� Ellenőrizze a nyomtató helyes befűzését!  

� Ellenőrizze, hogy a befűzött papír nem nedves!  

� Ellenőrizze a nyomtató rögzítését! 



 

 További javítási munkát ne végezzen a nyomtatón, bízza azt szakemberre. Ön a nyomtatóban 
óvatlanul kárt tehet! 

HaHaHaHa    nyomtató vágórészt nem lehet visszacsukninyomtató vágórészt nem lehet visszacsukninyomtató vágórészt nem lehet visszacsukninyomtató vágórészt nem lehet visszacsukni 

 A vágórész záródását valószínűleg a nyomtató vágókése akadályozza.  Ne próbálja túl nagy erővel a 
vágórész visszazárását, mert a nyomtató károsodhat! 

� A nyomtatót kapcsolja ki, majd néhány másodperc után kapcsolja vissza!  

� Ha harmadszor is megpróbálta kikapcsolni a nyomtatót és még sem sikerül visszacsukni a nyomtató 
vágórészét, akkor forduljon szakemberhez! 

Felhasználás módja 

Az Intep Kft., munkájával folyamatosan törekszik kiváló minőségű termékek előállítására. A gondos tervezés 
ellenére, az elektronikai alkatrészek, (elektromos túlfeszültség, vagy szokatlan mehanikai és egyéb behatások 
esetén) a rájuk jellemző elektromos érzékenységüknek köszönhetően bármikor meghibásodhatnak.   

 A vevő, amikor INTEP terméket felhasznál, felelős betartani a biztonság szabványait és alkalmazni a 
biztonsági normákat, hogy elkerülje azokat a helyzeteket, amikor egy meghibásodás emberi életet kockáztat, 
testi sérülést, vagy tulajdonban kárt okozhat. 

 A készülék, amely jelen leírásban szerepel, csak gyengeáramú rendszerekben alkalmazható. 

A jelen anyagot szerzői jog védi. A jelen dokumentumot kinyomtatni, módosítani, vagy harmadik fél részére 
bemutatni, akárcsak kivonatosan is, csak az Intep Kft. hozzájárulásával szabad.  

Az információkat jelen dokumentumban, termékeink alkalmazásainak útmutatójaként mutatjuk be. 

A műszaki haladás célját szolgáló módosítások jogát fenntartjuk. 

 



 

Jegyzetek 
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