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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR -

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap, særlig artikkel 100 A,

under henvisning til rådsdirektiv 70/156/EØF av 6. februar 1970
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
typegodkjenning av motorvogner og deres tilhengere(1), sist endret
ved direktiv 93/81/EØF(2), særlig artikkel 13 nr. 2,

under henvisning til rådsdirektiv 74/61/EØF av 17. desember
1973 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om
sikringsinnretninger mot uvedkommendes bruk av
motorvogner(3), særlig artikkel 5, og

ut fra følgende betraktninger:

Direktiv 74/61/EØF er et av særdirektivene etter den EØF-
typegodkjenningsrutine som ble innført ved rådsdirektiv
70/156/EØF. Bestemmelsene i direktiv 70/156/EØF om kjøre-
tøysystemer, deler og tekniske enheter får derfor anvendelse på
dette direktiv.

Særlig krever artikkel 3 nr. 4 og artikkel 4 nr. 3 i direktiv
70/156/EØF at hvert særdirektiv følges av et opplysnings-
dokument som inneholder de aktuelle numre i vedlegg I til nevnte
direktiv, samt et typegodkjenningsdokument som bygger på dets
vedlegg VI, for å lette databehandlingen av typegodkjenningen.

På bakgrunn av den erfaring som er vunnet, og det nåværende
utviklingstrinn i teknikken, og særlig i betraktning av det
tilsvarende reglement under De forente nasjoners økonomiske
kommisjon for Europa, bør nå kravene til ovennevnte innretninger
tilpasses ved å tilføye krav som skal gjelde alarmsystemer og
startsperreinnretninger.

Alarminnretningens lydsignal kan avgis av lydalarminnretninger,
som fastsatt i rådsdirektiv 70/388/EØF(4).

Andre sikringstiltak, som dem som gjelder låsing av dører og
bagasjerom, vil bli truffet senere med henblikk på ytterligere
forsterking av de midler som virker avskrekkende for
uvedkommendes bruk av kjøretøyene. Dessuten bør
bestemmelsene i dette direktiv gjennomgås på nytt etter kort tid
med henblikk på å skjerpe dem ytterligere, slik at de bl.a. omfatter
andre kjøretøyer. Kommisjonen vil utarbeide en rapport om disse
spørsmål senest innen desember 1996, eventuelt fulgt av nye
forslag.

Bestemmelsene i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra
Komiteen for tilpasning til den tekniske utvikling nedsatt ved
direktiv 70/156/EØF —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

1. I direktiv 74/61/EØF gjøres følgende endringer:

- i artikkel 1 endres «....., med eller uten karosseri,...» til «...,
ferdigoppbygd eller ikke ferdigoppbygd,...» og «...skinner,
landbrukstraktorer og -maskiner og bygge- og
anleggsmaskiner.» til «...skinner, jordbruks- og
skogbrukstraktorer samt alle mobile maskiner.»,

- i artikkel 2 og 3 endres «vedlegg I» til «de aktuelle vedlegg»,

- i artikkel 4 endres «nr. 2.2 i vedlegg I» til «de aktuelle
vedlegg»,

- i artikkel 5 endres «vedlegg I og II» til «vedleggene».

2. En liste over vedleggene skal tilføyes foran vedleggene, og
vedleggene til direktiv 74/61/EØF skal erstattes med vedleggene
til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Fra og med 1. mai 1996 kan medlemsstatene med begrunnelse
i sikringsinnretninger mot uvedkommendes bruk av motorvogner
ikke

- nekte å gi EØF-typegodkjenning eller å gi nasjonal
typegodkjenning for en motorvogntype, en type startsperre-
innretning eller en type alarmsystem, eller

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 286 av 29.11.1995, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 74/96 av 13. desember 1996
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter,
standarder, prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget
til De Europeiske Fellesskaps Tidende.(1) EFT nr. L 42 av 23.2.1970,
s. 1.

(2) EFT nr. L 264 av 23.10.1993, s. 49.

(3) EFT nr. L 38 av 11.2.1974, s. 22.

(4) EFT nr. L 176 av 10.8.1970, s. 12.

KOMMISJONSDIREKTIV 95/56/EF

av 8. november 1995

om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 74/61/EØF om
sikringsinnretninger mot uvedkommendes bruk av motorvogner(*)
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- forby at kjøretøyer registreres, selges eller tas i bruk, eller
at startsperreinnretninger eller alarmsystemer selges eller
tas i bruk,

dersom innretningene er i samsvar med bestemmelsene i direktiv
74/61/EØF, som endret ved dette direktiv.

2. Fra og med 1. januar 1997 kan medlemsstatene med
begrunnelse i sikringsinnretninger mot uvedkommendes bruk eller
i en type startsperreinnretning eller en type alarmsystem

- ikke lenger gi EØF-typegodkjenning for en kjøretøytype,
og

- nekte å gi nasjonal typegodkjenning for en kjøretøytype,

dersom de ikke er i samsvar med bestemmelsene i direktiv
74/61/EØF, som endret ved dette direktiv.

3. Fra og med 1. oktober 1998

- skal medlemsstatene anse samsvarssertifikater som følger
nye kjøretøyer, i samsvar med direktiv 70/156/EØF, som
ikke lenger gyldige i henhold til artikkel 7 nr. 1 i nevnte
direktiv,

- kan medlemsstatene nekte registrering, salg og ibruktaking
av nye kjøretøyer som ikke er utstyrt med et samsvars-
sertifikat i samsvar med direktiv 70/156/EØF,

- kan medlemsstatene nekte salg og ibruktaking av nye
startsperreinnretninger eller alarmsystemer,

med begrunnelse i sikringsinnretninger mot uvedkommendes bruk,
dersom innretningene ikke er i samsvar med bestemmelsene i
direktiv 74/61/EØF, som endret ved dette direktiv.

4. Fra og med 1. oktober 1998 skal bestemmelsene i dette
direktiv om startsperreinnretninger og alarmsystemer som deler
eller separate tekniske enheter få anvendelse i henhold til artikkel 7
nr. 2 i direktiv 70/156/EØF.

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter
som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, innen 1. mai
1996. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

2. Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene,
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen
fastsettes av medlemsstatene.

3. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det
området dette direktiv omhandler.

Artikkel 4

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 8. november 1995.

For Kommisjonen

Martin BANGEMANN

Medlem av Kommisjonen



EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende17.4.1997 Nr.16/97

LISTE OVER VEDLEGG

Side

VEDLEGG I: Forskrifter for typegodkjenning ............................................................................................ 98
Tillegg 1: Mønster for samsvarssertifikat for alarmsystemer for kjøretøyer ................... 100

VEDLEGG II: Opplysningsdokumenter ..................................................................................................... 101

Tillegg 1: Opplysningsdokument for en kjøretøytype .................................................... 101
Tillegg 2: Opplysningsdokument for en type startsperreinnretning ................................ 103
Tillegg 3: Opplysningsdokument for en type alarmsystem for kjøretøyer ..................... 104

VEDLEGG III: EØF-typegodkjenningsdokumenter .................................................................................... 105

Tillegg 1: EØF-typegodkjenningsdokument for et kjøretøy ............................................ 105
Tillegg 2: EØF-typegodkjenningsdokument for en startsperreinnretning ........................ 107
Tillegg 3: EØF-typegodkjenningsdokument for et alarmsystem for kjøretøyer .............. 109

VEDLEGG IV: Virkeområde, definisjoner og krav til sikringsinnretninger mot uvedkommendes bruk ....... 111

Tillegg 1: Metode for slitasjeprøving av sikringsinnretninger mot uvedkommendes
bruk som virker på styringen............................................................................ 115

Tillegg 2: Prøvingsmetode for sikringsinnretninger mot uvedkommendes bruk som
virker på styringen ved hjelp av en dreiemomentbegrenser .............................. 116

VEDLEGG V: Virkeområde, definisjoner og krav til startsperreinnretninger. ............................................. 117

Tillegg 1: Mønster for monteringssertifikat ..................................................................... 121

VEDLEGG VI: Virkeområde, definisjoner og krav til kjøretøyalarmsystemer ............................................. 122
Tillegg 1: Mønster for monteringssertifikat ..................................................................... 137
Tillegg 2: Prøving av systemer for sikring av kupeen....................................................... 138
Tillegg 3: Krav til mekaniske nøkkelbrytere ..................................................................... 138
Tillegg 4: Tekniske krav til lydalarminnretninger ............................................................. 139



N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 17.4.1997

 00

Nr. 16/98

VEDLEGG I

FORSKRIFTER FOR TYPEGODKJENNING

1. Søknad om EØF-typegodkjenning av et kjøretøy

1.1. Søknad om EØF-typegodkjenning av et kjøretøy med hensyn til dets sikringsinnretning mot
uvedkommendes bruk, dets startsperreinnretning og eventuelt, dets alarmsystem, skal innsendes
av produsenten, i samsvar med artikkel 3 nr. 4 i direktiv 70/156/EØF.

1.2. Et mønster for opplysningsdokumentet er gjengitt i vedlegg II, tillegg 1.

1.3. Følgende skal framlegges for den tekniske instans som har ansvar for å foreta typegodkjennings-
prøvingene:

1.3.1. et kjøretøy som er representativt for typen som skal typegodkjennes,

1.3.2. typegodkjenningsdokumentene for startsperreinnretningene eller alarmsystemene som er montert,
dersom de er tilgjengelige.

2. Søknad om EØF-typegodkjenning av en startsperreinnretning for kjøretøyer

2.1. Søknad om EØF-typegodkjenning av en startsperreinnretning som del eller teknisk enhet skal
innsendes av produsenten, i samsvar med artikkel 3 nr. 4 i direktiv 70/156/EØF.

2.2. Et mønster for opplysningsdokumentet er gjengitt i vedlegg II, tillegg 2.

2.3. Følgende skal framlegges for den tekniske instans som har ansvar for å foreta typegodkjennings-
prøvingene:

2.3.1. tre prøver av den typen startsperreinnretning som skal typegodkjennes, med alle dens deler.
Hver hoveddel må være merket med søkerens handelsnavn eller firma og delens typebetegnelse
i bokstaver som er lett leselige og ikke kan slettes,

2.3.2. (et) kjøretøy(er) utstyrt med startsperreinnretningen som skal typegodkjennes, utpekt av søkeren
etter avtale med den tekniske instans.

3. Søknad om EØF-typegodkjenning av et alarmsystem for kjøretøyer

3.1. Søknad om EØF-typegodkjenning av et kjøretøys alarmsystem som del eller teknisk enhet skal
innsendes av produsenten, i samsvar med artikkel 3 nr. 4 i direktiv 70/156/EØF.

3.2. Et mønster for opplysningsdokumentet er gjengitt i vedlegg II, tillegg 3.

3.3. Følgende skal framlegges for den tekniske instans som har ansvar for å foreta typegodkjennings-
prøvingene:

3.3.1. tre prøver av den typen alarmsystem som skal typegodkjennes, med alle dens deler. Hver
hoveddel må være merket med søkerens handelsnavn eller firma og delens typebetegnelse i
bokstaver som er lett leselige og ikke kan slettes,

3.3.2. (et) kjøretøy(er) utstyrt med alarmsystemet som skal typegodkjennes, utpekt av søkeren etter
avtale med den tekniske instans.

4. Rutine for EØF-typegodkjenning

4.1. Dersom de aktuelle krav er oppfylt, skal det utstedes EØF-typegodkjenning i samsvar med
artikkel 4 nr. 3 og 4 i direktiv 70/156/EØF.
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4.2. Et mønster for EØF-typegodkjenningsdokumentet er gjengitt i
- vedlegg III, tillegg 1 for søknader nevnt i nr. 1.1,
- vedlegg III, tillegg 2 for søknader nevnt i nr. 2.1,
- vedlegg III, tillegg 3 for søknader nevnt i nr. 3.1.

4.3. Alle typer kjøretøyer, startsperreinnretninger eller alarmsystemer som godkjennes, må tildeles
et typegodkjenningsnummer i samsvar med vedlegg VII til direktiv 70/156/EØF. Samme
medlemsstat må ikke tildele en annen type kjøretøy, startsperreinnretning eller alarmsystem
samme nummer.

5. EØF-typegodkjenningsmerke

5.1. Alle kjøretøyalarmsystemer og alle startsperreinnretninger som er i samsvar med en type godkjent
i henhold til dette direktiv, skal være påført et EØF-typegodkjenningsmerke. Merket skal bestå
av:

5.1.1. et rektangel med bokstaven «e» innskrevet, fulgt av identifikasjonsnumrene eller nasjonalitets-
bokstavene til medlemsstaten som har utstedt typegodkjenningen:

- 1 for Tyskland,
- 2 for Frankrike,
- 3 for Italia,
- 4 for Nederland,
- 5 for Sverige,
- 6 for Belgia,
- 9 for Spania,
- 11 for Det forente kongerike,

5.1.2. nær rektanglet det «basistypegodkjenningsnummer» som er beskrevet i del 4 av typegodkjennings-
nummeret nevnt i vedlegg VII til direktiv 70/156/EØF, og to foranstående sifre som angir
løpenummeret som er tildelt de seneste tekniske endringer til direktiv 74/61/EØF på den dato
EØF-typegodkjenningen ble utstedt. I dette direktiv er løpenummeret 00;

5.1.3. tilleggssymbolet «A» eller «I» eller «AI», som angir om delen eller den tekniske enheten er et
alarmsystem for kjøretøyer, en startsperreinnretning eller en kombinasjon.

5.2. Nedenfor er vist eksempler på EØF-typegodkjenningsmerkene(1):

(1) Typegodkjenningsmerket vist ovenfor, påsatt et alarmsystem for kjøretøyer eller en startsperreinnretning, viser at
alarmsystemet (A), eller startsperreinnretningen (I) eller et alarmsystem kombinert med en startsperreinnretning (AI)
ble godkjent i Spania (e9) under typegodkjenningsnummer 1406. De første to sifrene (00) angir at godkjenningen ble gitt
i henhold til dette direktiv.

- 12 for Østerrike,
- 13 for Luxembourg,
- 17 for Finland,
- 18 for Danmark,
- 21 for Portugal,
- 23 for Hellas,
- IRL for Irland;
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5.3. Som et alternativ til typegodkjenningsmerket beskrevet i nr. 5.1 og 5.2 skal det for hvert
kjøretøyalarmsystem som frambys for salg, utstedes et samsvarssertifikat.

Dersom en produsent av alarmsystemer for kjøretøyer leverer et godkjent, umerket alarmsystem
for kjøretøyer til en kjøretøyprodusent for at denne skal montere systemet i en kjøretøymodell eller
en rekke kjøretøymodeller, skal produsenten av alarmsystemet for kjøretøyer forsyne
kjøretøyprodusenten med et tilstrekkelig antall kopier av samsvarssertifikatet for at produsenten
kan få kjøretøyet godkjent i samsvar med vedlegg VI del II til dette direktiv.

Dersom alarmsystemet for kjøretøyer består av separate deler, skal de(n) viktigste delen(e) være
påført et referansemerke, og samsvarssertifikatet skal inneholde en liste over slike referansemerker.

Et mønster for samsvarssertifikatet er gjengitt i tillegg 1 til dette vedlegg.

6. Typeendringer og endringer av godkjenninger

6.1. Ved endringer av kjøretøytypen, typen startsperreinnretning eller typen alarmsystem for kjøretøyer
godkjent i samsvar med dette direktiv, får bestemmelsene i artikkel 5 i direktiv 70/156/EØF
anvendelse.

7. Produksjonssamsvar

7.1. Tiltak for å sikre produksjonssamsvar skal treffes i samsvar med bestemmelsene fastsatt i artikkel 10
i direktiv 70/156/EØF.

Tillegg 1

Mønster for samsvarssertifikat

Undertegnede ...........................................bekrefter at alarmsystemet for kjøretøyer, beskrevet nedenfor,
(fullt navn)

Merke:

Type:

samsvarer fullt ut med den type som ble godkjent ......................................... den....................................
(godkjenningssted) (dato)

som beskrevet i EØF-typegodkjenningsdokumentet med typegodkjenningsnummer ............................. .

Identifikasjon av hoveddel(er):

Del: ................................................................ Merke: ........................................................
................................................................ Merke: ........................................................
................................................................ Merke: ........................................................

Utferdiget i   ....................................................., den ........................................................

Produsentens stempel og fulle adresse:

Underskrift: ....................................................................
(angi stilling)
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VEDLEGG II

OPPLYSNINGSDOKUMENTER

Tillegg 1

Opplysningsdokument nr. ....
i samsvar med vedlegg I til rådsdirektiv 70/156/EØF om EØF-typegodkjenning av en

kjøretøytype med hensyn til sikringsinnretninger mot uvedkommendes bruk(*)

(Direktiv 74/61/EØF, sist endret ved direktiv ../.../EF)

Følgende opplysninger skal eventuelt gis i tre eksemplarer og omfatte en innholdsfortegnelse. Eventuelle
tegninger skal være i passende målestokk og tilstrekkelig detaljerte på et A4-ark eller et ark som er brettet
til dette formatet. Eventuelle fotografier skal være tilstrekkelig detaljerte.

Dersom systemene, delene eller de tekniske enhetene har mikroprosessorstyrte funksjoner må opplysninger
om ytelse gis.

0. Allment

0.1. Varemerke (produsentens forretningsnavn):

0.2. Type og allmenn(e) handelsbetegnelse(r):

0.3. Kjøretøyet er eventuelt slik merket for identifikasjon av type (b):

0.3.1. Merkingens plassering:

0.4. Kjøretøygruppe (c):

0.5. Produsentens navn og adresse:

0.8 Adresse(r) til monteringsanlegg:

1. Kjøretøyets allmenne spesifikasjoner

1.1. Fotografier og/eller tegninger av en kjøretøytype:

12. Diverse

12.2. Sikringsinnretninger mot uvedkommendes bruk av kjøretøyet

12.2.1. Sikringsinnretning

12.2.1.1. Detaljert beskrivelse av kjøretøytypen med hensyn til plasseringen og utformingen av
betjeningsinnretningen eller enheten som sikringsinnretningen virker på:

12.2.1.2. Tegninger av sikringsinnretningen og dens montering på kjøretøyet:

12.2.1.3. Teknisk beskrivelse av innretningen:

12.2.1.4. Detaljer om de låskombinasjoner som er benyttet:

12.2.1.5. Kjøretøyets startsperreinnretning

(*) Nummereringen av nummer og fotnoter brukt i dette opplysningsdokument tilsvarer dem som fins i vedlegg I til direktiv
70/156/EØF. Nummer som ikke er aktuelle for dette direktiv, er utelatt.
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12.2.1.5.1. Eventuelt typegodkjenningsnummer

12.2.1.5.2. For startsperreinnretninger som ennå ikke er godkjente:

12.2.1.5.2.1. Detaljert teknisk beskrivelse av kjøretøyets startsperreinnretning og av de tiltak som er
truffet mot utilsiktet aktivering:

12.2.1.5.2.2. System(er) som kjøretøyets startsperreinnretning virker på:

12.2.1.5.2.3. Eventuelt antall faktisk ombyttelige koder:

12.2.2. Eventuelt alarmsystem:

12.2.2.1. Eventuelt typegodkjenningsnummer:

12.2.2.2. For alarmsystemer som ennå ikke er godkjent:

12.2.2.2.1. Detaljert teknisk beskrivelse av alarmsystemet og de deler av kjøretøyet som er knyttet til
det monterte alarmsystemet:

12.2.2.2.2. En liste over hoveddelene som utgjør alarmsystemet:
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Tillegg 2

Opplysningsdokument nr. ....

for EØF-typegodkjenning av startsperreinnretninger for kjøretøyer
som del eller teknisk enhet

(Direktiv 74/61/EØF, sist endret ved direktiv ../.../EF)

Følgende opplysninger skal eventuelt gis i tre eksemplarer og omfatte en innholdsfortegnelse. Eventuelle
tegninger skal være i passende målestokk og tilstrekkelig detaljerte på et A4-ark eller et ark som er brettet
til dette formatet. Eventuelle fotografier skal være tilstrekkelig detaljerte.

Dersom systemene, delene eller de tekniske enhetene har mikroprosessorstyrte funksjoner må opplysninger
om ytelse gis.

0. Allment

0.1. Varemerke (produsentens forretningsnavn):

0.2. Type og alminnelig(e) handelsbetegnelse(r):

0.5. Produsentens navn og adresse:

0.7. Plassering av og festemåte for EØF-typegodkjenningsmerket for deler og tekniske enheter:

0.8 Adresse(r) til monteringsanlegg:

1. Beskrivelse av innretningen

1.1. Detaljert teknisk beskrivelse av innretningen, som blant annet skal omfatte de tiltak som er truffet
mot utilsiktet aktivering:

1.2. Kjøretøysystemer som innretningen virker på:

1.3. Framgangsmåte for aktivering/inaktivering av innretningen:

1.4. Eventuelt antall faktisk ombyttelige koder:

1.5. Liste over innretningens hoveddeler og eventuelt deres referansemerker:

2. Tegninger

2.1. Tegninger av innretningens hoveddeler (tegningene må vise den fastsatte plassering av EØF-
typegodkjenningsmerket eller eventuelt referansemerket):

3. Anvisninger

3.1. Liste over kjøretøyer som innretningen er beregnet montert i:

3.2. Beskrivelse av monteringssmåten, illustrert med fotografier og/eller tegninger:

3.3. Bruksanvisning:

3.4. Eventuell vedlikeholdsinstruks:
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Tillegg 3

Opplysningsdokument nr. ....

for EØF-typegodkjenning av alarmsystemer for kjøretøyer
som del eller teknisk enhet

(Direktiv 74/61/EØF, sist endret ved direktiv ../.../EF)

Følgende opplysninger skal eventuelt gis i tre eksemplarer og omfatte en innholdsfortegnelse. Eventuelle
tegninger skal være i passende målestokk og tilstrekkelig detaljerte på et A4-ark eller et ark som er brettet
til dette formatet. Eventuelle fotografier skal være tilstrekkelig detaljerte.

Dersom systemene, delene eller de tekniske enhetene har mikroprosessorstyrte funksjoner må opplysninger
om ytelse gis.

0. Allment

0.1. Varemerke (produsentens forretningsnavn):

0.2. Type og alminnelig(e) handelsbetegnelse(r):

0.5. Produsentens navn og adresse:

0.7. Plassering av og festemåte for EØF-typegodkjenningsmerket for deler og tekniske enheter:

0.8 Monteringsanleggets (-anleggenes) adresse:

1. Beskrivelse av innretningen

1.1. Detaljert teknisk beskrivelse av innretningen, som blant annet skal omfatte de tiltak som er truffet
for å unngå falske alarmer:

1.2. Omfanget av det vern innretningen gir:

1.3. Framgangsmåte for aktivering/inaktivering av innretningen:

1.4. Eventuelt antall faktisk ombyttelige koder:

1.5. Liste over innretningens hoveddeler og eventuelt deres referansemerker:

2. Tegninger

2.1. Tegninger av innretningens hoveddeler (tegningene må vise den fastsatte plassering av EØF-
typegodkjenningsmerket eller eventuelt referansemerket):

3. Anvisninger

3.1. Liste over kjøretøyer som innretningen er beregnet montert i:

3.2. Beskrivelse av monteringsmåten, illustrert med fotografier og/eller tegninger:

3.3. Bruksanvisning:

3.4. Eventuell vedlikeholdsinstruks:
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VEDLEGG III

EØF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENTER

Tillegg 1

MØNSTER
[største format: A4 (210 x 297 mm)]

EØF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT

Myndighetens stempel

Melding om:

- typegodkjenning(1)
- utvidelse av typegodkjenning(1)
- nektelse av typegodkjenning(1)
- tilbakekalling av typegodkjenning(1)

for en kjøretøytype/del/teknisk/enhet(1) i henhold til direktiv ../../EØF, sist endret ved direktiv ../../EF.

Typegodkjenningsnummer:

Bakgrunnen for utvidelsen:

AVSNITT I

0.1. Varemerke (produsentens handelsnavn):
0.2. Type og alminnelig(e) handelsbetegnelse(r):
0.3. Kjøretøyet/delen/den tekniske enheten er eventuelt slik merket for identifikasjon av typen(1)(2):
0.4. Kjøretøygruppe(3):
0.5. Produsentens navn og adresse:
0.7. Plassering av og festemåte for EØF-typegodkjenningsmerket for deler og tekniske enheter:
0.8. Monteringsanleggets (-anleggenes) adresse:

AVSNITT II

1. (Eventuelle) tilleggsopplysninger: se tilføyelsen
2. Den tekniske instans med ansvar for å foreta prøvingene:
3. Prøvingsrapportens dato:
4. Prøvingsrapportens nummer:....
5. Eventuelle merknader: se tilføyelsen
6. Sted:
7. Dato:
8. Underskrift:
9. Indeksen for informasjonspakken som er inngitt til godkjenningsmyndigheten, og som utleveres på

anmodning, er vedlagt.

(1) Stryk det som ikke passer.

(2) Dersom merkingen for identifikasjon av typen omfatter tegn som ikke er aktuelle for beskrivelsen av det kjøretøy, den
del eller den tekniske enhet som omfattes av dette typegodkjenningsdokument, skal slike tegn i dokumentasjonen angis
med symbolet «?» (eksempelvis ABC??123??).

(3) I henhold til definisjonene i vedlegg II bokstav A til direktiv 70/156/EØF.
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Tilføyelse til EØF-typegodkjenningsdokument nr...

for typegodkjenning av et kjøretøy i henhold til direktiv 74/61/EØF, sist endret ved direktiv ../../EF

1. Tilleggsopplysninger

1.1. Kort beskrivelse av sikringsinnretningen(e) mot uvedkommendes bruk og de kjøretøydeler den/de
virker på:

1.2. Kort beskrivelse av startsperreinnretningen:

1.3. Kort beskrivelse av alarmsystemet, herunder eventuelt den nominelle spenningen(1):

5. Merknader:

(1) Angis bare for kjøretøyalarmsystemer med en annen nominell spenning enn 12 volt.
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Tillegg 2

MØNSTER
[største format: A4 (210 x 297 mm)]

EØF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT

Myndighetenes stempel

Melding om:

- typegodkjenning(1)
- utvidelse av typegodkjenning(1)
- nektelse av typegodkjenning(1)
- tilbakekalling av typegodkjenning(1)

for en kjøretøytype/del/teknisk/enhet(1) i henhold til direktiv ../../EØF, sist endret ved direktiv ../../EF.

Typegodkjenningsnummer:

Bakgrunnen for utvidelsen:

AVSNITT I

0.1. Varemerke (produsentens handelsnavn):
0.2. Type og alminnelig(e) handelsbetegnelse(r):
0.3. Kjøretøyet/delen/den tekniske enheten er eventuelt slik merket for identifikasjon av typen(1)(2):
0.4. Kjøretøygruppe(3):
0.5. Produsentens navn og adresse:
0.7. Plassering av og festemåte for EØF-typegodkjenningsmerket for deler og tekniske enheter:
0.8. Monteringsanleggets (-anleggenes) adresse:

AVSNITT II

1. (Eventuelle) tilleggsopplysninger: se tilføyelsen
2. Den tekniske instans med ansvar for å foreta prøvingene:
3. Prøvingsrapportens dato:
4. Prøvingsrapportens nummer:
5. Eventuelle merknader: se tilføyelsen
6. Sted:
7. Dato:
8. Underskrift:
9. Indeksen for informasjonspakken som er inngitt til godkjenningsmyndigheten, og som utleveres på

anmodning, er vedlagt.

(1) Stryk det som ikke passer.

(2) Dersom merkingen for identifikasjon av typen omfatter tegn som ikke er aktuelle for beskrivelsen av det kjøretøy, den
del eller den tekniske enhet som omfattes av dette typegodkjenningsdokument, skal slike tegn i dokumentasjonen angis
med symbolet «?» (eksempelvis ABC??123??).

(3) I henhold til definisjonene i vedlegg II bokstav A til direktiv 70/156/EØF.
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Tilføyelse til EØF-typegodkjenningsdokument nr...

for typegodkjenning av startsperreinnretninger for kjøretøyer som teknisk enhet i henhold til direktiv
74/61/EØF, sist endret ved direktiv ../../EF

1. Tilleggsopplysninger
1.1. Startsperreinnretningens handelsnavn eller varemerke:
1.2. Startsperreinnretningens type:
1.3. Kort beskrivelse av startsperreinnretningen:
1.4. Liste over kjøretøyer startsperreinnretningen er beregnet for montering i:
1.5. Kjøretøytyper startsperreinnretningen er blitt prøvd i:
1.6. Liste over de hoveddeler, behørig angitt, som startsperreinnretningen består av:
5. Merknader:
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Tillegg 3

MØNSTER
[største format: A4 (210 x 297 mm)]

EØF-TYPEGODKJENNINGSDOKUMENT

Myndighetens stempel

Melding om:

- typegodkjenning(1)
- utvidelse av typegodkjenning(1)
- nektelse av typegodkjenning(1)
- tilbakekalling av typegodkjenning(1)

for en kjøretøytype/del/teknisk/enhet(1) i henhold til direktiv ../../EØF, sist endret ved direktiv ../../EF.

Typegodkjenningsnummer:

Bakgrunnen for utvidelsen:

AVSNITT I

0.1. Varemerke (produsentens handelsnavn):
0.2. Type og alminnelig(e) handelsbetegnelse(r):
0.3. Kjøretøyet/delen/den tekniske enheten er eventuelt slik merket for identifikasjon av typen(1)(2):
0.3.1. Merkingens plassering:
0.4. Kjøretøygruppe(3):
0.5. Produsentens navn og adresse:
0.7. Plassering av og festemåte for EØF-typegodkjenningsmerket for deler og tekniske enheter:
0.8. Monteringsanleggets (-anleggenes) adresse:

AVSNITT II

1. (Eventuelle) tilleggsopplysninger: se tilføyelsen
2. Den tekniske instans med ansvar for å foreta prøvingene:
3. Prøvingsrapportens dato:
4. Prøvingsrapportens nummer:
5. Eventuelle merknader: se tilføyelsen
6. Sted:
7. Dato:
8. Underskrift:
9. Indeksen for informasjonspakken som er inngitt til godkjenningsmyndigheten, og som utleveres

på anmodning, er vedlagt.

(1) Stryk det som ikke passer.

(2) Dersom merkingen for identifikasjon av typen omfatter tegn som ikke er aktuelle for beskrivelsen av det kjøretøy, den
del eller tekniske enhet som omfattes av dette typegodkjenningsdokument, skal slike tegn i dokumentasjonen angis med
symbolet «?» (eksempelvis ABC??123??).

(3) I henhold til definisjonene i vedlegg II bokstav A til direktiv 70/156/EØF.
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Tilføyelse til EØF-typegodkjenningsdokument nr...

for typegodkjenning av et kjøretøyalarmsystem som teknisk enhet i henhold til direktiv 74/61/EØF,
sist endret ved direktiv ../../EF

1. Tilleggsopplysninger

1.1. Alarmsystemets handelsnavn eller varemerke:

1.2. Alarmsystemets type:

1.3. Kort beskrivelse av alarmsystemet:

1.4. Liste over kjøretøyer alarmsystemet er beregnet for montering i:

1.5. Kjøretøytyper alarmsystemet er blitt prøvd i:

1.6. Liste over de hoveddeler, behørig angitt, som alarmsystemet består av:

5. Merknader:
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VEDLEGG IV

VIRKEOMRÅDE, DEFINISJONER OG KRAV TIL SIKRINGSINNRETNINGER MOT
UVEDKOMMENDES BRUK

1. Virkeområde

1.1. Alle kjøretøyer i gruppe M1 og N1 - som definert i vedlegg II A til direktiv 70/156/EØF - må
være utstyrt med en sikringsinnretning mot uvedkommendes bruk som oppfyller kravene oppført
i nr. 3 og 4.

1.2. Det er valgfritt å montere en slik innretning i kjøretøyer fra andre grupper, alle slike innretninger
som monteres må være i samsvar med bestemmelsene i dette vedlegg.

2. Definisjoner

I dette vedlegg menes med

2.1. «kjøretøytype»: en gruppe motorvogner som ikke skiller seg vesentlig fra hverandre med hensyn
til følgende punkter:

2.1.1. produsentens typebetegnelse,

2.1.2. plasseringen og konstruksjonen av delen eller delene av motorvognen som sikringsinnretningen
mot uvedkommendes bruk virker på,

2.1.3. typen sikringsinnretning mot uvedkommendes bruk,

2.2. «sikringsinnretning mot uvedkommendes bruk»: et system beregnet på å hindre at uvedkommende
starter motoren på vanlig måte eller benytter en annen av kjøretøyets hoveddrivkraftkilder i
kombinasjon med minst én innretning som gjør det mulig å

- låse styringen,

- låse overføringen eller

- låse girvelgeren,

2.3. «styreinnretning»: betjeningsinnretningen, rattstammen og dens kledning, rattakselen, snekkehuset
og alle andre deler som direkte påvirker sikringsinnretningens evne til å hindre uvedkommendes
bruk,

2.4. «kombinasjon»: en av de varianter av et låsesystem som er spesielt utviklet og produsert for å
kunne betjene låsesystemet når det aktiveres riktig,

2.5. «nøkkel»: enhver innretning som er konstruert og produsert for å betjene et låsesystem som i seg
selv er konstruert og produsert for å kunne betjenes utelukkende av nevnte innretning,

2.6. «vilkårlig kode»: en elektronisk kode som består av flere elementer hvis kombinasjon endres
tilfeldig etter hver bruk av senderenheten.

3. Allmenne spesifikasjoner

3.1. Sikringsinnretningen mot uvedkommendes bruk skal være slik utformet at det er nødvendig å
sette den ut av drift for
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3.1.1. å starte motoren ved hjelp av den vanlige betjeningsinnretningen, og

3.1.2. å styre eller føre kjøretøyet eller bevege det framover ved egen kraft.

3.2. Kravene i nr. 3.1. skal kunne oppfylles ved hjelp av én enkelt nøkkel.

3.3. Med unntak av tilfellet nevnt i nr. 4.1.5 skal systemer som betjenes med innføring av en nøkkel
i en lås være slik konstruert at nøkkelen ikke kan fjernes før innretningen nevnt i nr. 3.1 er
aktivert eller klargjort.

3.4. Sikringsinnretningen mot uvedkommendes bruk nevnt i nr. 3.1. og de kjøretøydeler den virker
på, skal være slik utformet at innretningen ikke raskt og uten å vekke oppmerksomhet kan
åpnes, inaktiveres eller ødelegges, for eksempel ved bruk av verktøy, instrumenter eller anlegg
som er rimelige, lette å skjule og lett tilgjengelige.

3.5. Sikringsinnretningen mot uvedkommendes bruk skal være en del av kjøretøyets originalutstyr
(det vil si utstyr montert av kjøretøyprodusenten før første gangs detaljsalg). Den skal være slik
montert at den i låst stilling ikke kan demonteres med annet enn spesialverktøy selv etter at den
er tatt ut av huset der den har vært festet. Dersom det er mulig å nøytralisere sikringsinnretningen
mot uvedkommendes bruk ved å fjerne skruer, skal de være dekket av sikringsinnretningens deler
når den er låst, med mindre de er enveisskruer.

3.6. Den mekaniske låseinnretningen skal ha minst 1 000 ulike kombinasjoner, eller et antall som er
lik det samlede antall produserte kjøretøyer per år dersom antallet er mindre enn 1 000. I
kjøretøyer av samme type skal anvendelseshyppigheten for hver kombinasjon være omkring én
til 1 000.

3.7. Elektriske eller elektroniske låsesystemer, for eksempel fjernbetjening, skal ha minst 50 000
kombinasjoner og skal omfatte et system for tilfeldig koding og/eller ha en minste avsøkingstid
på ti dager, for eksempel høyst 5 000 kombinasjoner per 24 timer per minst 50 000 kombinasjoner.

3.8. Lås og nøkkel skal ikke være synlig kodet.

3.9. Låsen skal være slik utformet, produsert og montert at det bare er den tilsvarende nøkkelen som
kan rotere sylinderen med et dreiemoment mindre enn 2,45 Nm når sylinderen er i låst stilling, og

3.9.1. at sylindre med bolt skal ha bare to tilstøtende, identiske tilholdere som virker i samme retning,
og at det i en enkelt lås ikke skal være flere identiske tilholdere enn 60 %.

3.9.2. at sylindre med plate skal ha bare to tilstøtende, identiske tilholdere som virker i samme retning,
og at det i en enkelt lås ikke skal være flere identiske tilholdere enn 50 %.

3.10. Sikringsinnretninger mot uvedkommendes bruk skal være slik at enhver risiko for utilsiktet
låsing mens motoren går, er utelukket, særlig enhver låsing som kan sette sikkerheten i fare.

3.10.1. Det skal ikke være mulig å aktivere sikringsinnretningene mot uvedkommendes bruk uten først
å sette motorens startinnretninger i posisjon for stopp og så utføre en handling som ikke er en
uavbrutt fortsettelse av sekvensen med å stoppe motoren.

3.10.2. Sikringsinnretninger mot uvedkommendes bruk som aktiveres ved at nøkkelen trekkes ut, skal
ikke aktiveres før nøkkelen er trukket ut minst 2 mm eller omfatte en overstyringsinnretning
som hindrer utilsiktet eller delvis uttrekking av nøkkelen.

3.11. Servobetjeningsinnretninger kan brukes bare til å aktivere låsingen og/eller åpningen av
sikringsinnretningen mot uvedkommendes bruk. Innretningen skal holdes i driftsposisjon på en
måte som ikke er avhengig av noen strømforsyning.
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3.12. Det skal ikke være mulig å starte kjøretøyets motor på vanlig måte før sikringsinnretningen mot
uvedkommendes bruk er inaktivert.

3.13. Sikringsinnretninger mot uvedkommendes bruk som hindrer utløsning av kjøretøyets bremser er
ikke tillatt.

3.14. Dersom sikringssystemet mot uvedkommendes bruk omfatter en advarsel til føreren, skal den
aktiveres når døren på førersiden åpnes, med mindre sikringsinnretningen er blitt klargjort og
nøkkelen fjernet.

4. Særlige spesifikasjoner

I tillegg til de allmenne spesifikasjonene fastsatt i nr. 3, skal sikringsinnretningen mot
uvedkommendes bruk oppfylle de særlige vilkår som er angitt nedenfor.

4.1. Sikringsinnretninger mot uvedkommendes bruk som virker på styringen

4.1.1. Sikringsinnretninger mot uvedkommendes bruk som virker på styringen skal låse denne. Før
motoren skal kunne startes, må styringens vanlige virkemåte tre i funksjon igjen.

4.1.2. Når sikringsinnretningen mot uvedkommendes bruk er aktivert, skal det ikke være mulig å hindre
den i å virke.

4.1.3. Sikringsinnretningen mot uvedkommendes bruk må fortsatt oppfylle kravene i nr. 3.10, 4.1.1,
4.1.2 og 4.1.4 etter å ha gjennomgått 2 500 låsesykluser i hver retning under metoden for
slitasjeprøving som er beskrevet i tillegg 1.

4.1.4. Når den er aktivert, skal sikringsinnretningen mot uvedkommendes bruk oppfylle ett av følgende
kriterier:

4.1.4.1. Den skal kunne motstå belastningen av et dreiemoment på 300 Nm i begge retninger på
rattstammens akse under statiske vilkår uten at styreinnretningen skades på en måte som kan
svekke sikkerheten.

4.1.4.2. Den skal omfatte en mekanisme beregnet på å gi etter eller å gli, slik at innretningen kontinuerlig
eller periodisk kan motstå belastningen av et dreiemoment på minst 100 Nm. Låsesystemet må
likevel kunne motstå belastningen av dette dreiemomentet etter prøvingen beskrevet i tillegg 2.

4.1.4.3. Den skal omfatte en mekanisme beregnet på å la rattet dreie fritt på den låste rattstammen.
Låsemekanismen skal være tilstrekkelig solid til å kunne motstå belastningen av et dreiemoment
på 200 Nm i begge retninger på rattstammens akse under statiske vilkår.

4.1.5. Dersom sikringsinnretningen mot uvedkommendes bruk er slik at nøkkelen kan fjernes når den
står i en annen stilling enn den som låser styringen, skal den være slik utformet at den ikke
utilsiktet kan settes i denne stillingen.

4.1.6. Dersom en del svikter slik at kravene til dreiemoment fastsatt i nr. 4.1.4.1, 4.1.4.2 og 4.1.4.3 ikke
med letthet kan oppfylles, og styringen likevel er låst, skal systemet anses for å være i samsvar
med kravene.

4.2. Innretninger som virker på kraftoverføringen

4.2.1. Sikringsinnretninger mot uvedkommendes bruk som virker på kraftoverføringen skal hindre
kjøretøyets drivhjul å gå rundt.

4.2.2. Når sikringsinnretningen mot uvedkommendes bruk er klargjort, skal det ikke være mulig å
hindre den i å virke.
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4.2.3. Det skal ikke være mulig utilsiktet å blokkere kraftoverføringen når nøkkelen står i låsen til
sikringsinnretningen mot uvedkommendes bruk selv om innretningen som hindrer motoren i å
starte, er aktivert eller klargjort.

4.2.4. Sikringsinnretningen mot uvedkommendes bruk skal være slik konstruert og produsert at dens
virkning er helt intakt selv etter en viss slitasje, dvs. etter 2 500 låsesykluser i hver retning.

4.2.5. Dersom sikringsinnretningen mot uvedkommendes bruk er slik at nøkkelen kan fjernes når den
står i en annen stilling enn den som medfører blokkering av kraftoverføringen, skal den være slik
utformet at den ikke utilsiktet kan settes i denne stillingen og nøkkelen fjernes.

4.2.6. Sikringsinnretningen mot uvedkommendes bruk skal være tilstrekkelig solid til å kunne motstå
belastningen av et dreiemoment i begge retninger og under statiske vilkår som er 50 % høyere enn
det maksimale dreiemoment som normalt kan belastes kraftoverføringen uten å medføre skader
som kan svekke sikkerheten. Dette prøvingsdreiemomentet skal bestemmes på grunnlag av det
maksimale dreiemomentet som kan overføres av kløtsjen eller automatgiret, ikke motorens
høyeste dreiemoment.

4.3. Sikringsinnretninger mot uvedkommendes bruk som virker på girvelgeren

4.3.1. Sikringsinnretninger mot uvedkommendes bruk som virker på girvelgeren skal kunne hindre
ethvert girvalg.

4.3.2. På manuelle girkasser skal det være mulig å låse girstangen bare når den står i revers, i tillegg er
låsing tillatt når den står i fri.

4.3.3. På automatiske girkasser som har en «parkerings»stilling, skal det være mulig å låse mekanismen
bare i følgende stillinger: fri og/eller revers.

4.3.4. På automatiske girkasser uten en «parkerings»stilling, skal det være mulig å låse mekanismen
bare i følgende stillinger: fri og/eller revers.

4.3.5. Sikringsinnretningen mot uvedkommendes bruk skal være slik konstruert og produsert at dens
virkning er helt intakt selv etter en viss slitasje, dvs. etter 2 500 låsesykluser i hver retning.

5. Elektromekaniske og elektroniske sikringsinnretninger mot uvedkommendes bruk

Når kjøretøyet er utstyrt med elektromekaniske og elektroniske sikringsinnretninger mot
uvedkommendes bruk, skal de oppfylle kravene i nr. 3 og 4 over og nr. 5 i vedlegg V tilsvarende.
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Tillegg 1

Metode for slitasjeprøving av sikringsinnretninger mot uvedkommendes bruk som
virker på styringen

1. Prøvingsutstyr

1.1. Prøvingsutstyret skal bestå av:

1.1.1. et fastspenningsapparat som hele prøven av styreinnretningen med sikringsinnretningen mot
uvedkommendes bruk som definert i vedlegg IV nr. 2.2 kan monteres på,

1.1.2. et hjelpemiddel til å aktivere og inaktivere sikringsinnretningen mot uvedkommendes bruk som
skal være avhengig av en nøkkel,

1.1.3. en innretning som gjør det mulig å dreie rattakselen i forhold til sikringsinnretningen mot
uvedkommendes bruk.

2. Prøvingsmetode

2.1. En prøve av hele styreinnretningen med sikringsinnretningen mot uvedkommendes bruk festes
til fastspenningsapparatet nevnt i nr. 1.1.1.

2.2. En syklus i prøvingsmetoden skal omfatte følgende operasjoner:

2.2.1. utgangsstilling: sikringsinnretningen mot uvedkommendes bruk inaktiveres og rattstammen roteres
til en stilling som hindrer sikringsinnretningen mot uvedkommendes bruk i å virke, med mindre
den er av en type som låser uavhengig av styringens stilling,

2.2.2. klargjøring: sikringsinnretningen mot uvedkommendes bruk stilles fra inaktivert til aktivert stilling
med nøkkelen,

2.2.3. aktivering(1): rattstammen roteres slik at den belastes med et dreiemoment lik 40 Nm ± 2 Nm i
det øyeblikket sikringsinnretningen mot uvedkommendes bruk koples inn,

2.2.4. inaktivering: sikringsinnretningen mot uvedkommendes bruk inaktiveres på vanlig måte.
Dreiemomentet reduseres til null for å lette utkoplingen av innretningen,

2.2.5. retur(1): rattstammen roteres til en stilling der sikringsinnretningen mot uvedkommendes bruk
ikke kan innkoples,

2.2.6. rotering i motsatt retning: framgangsmåtene beskrevet i 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 og 2.2.5 gjentas, men
rattstammen roteres i motsatt retning.

2.2.7. Tidsintervallet mellom de to påfølgende innkoplingene av innretningen skal være på minst 10
sekunder.

2.3. Slitasjesyklusen gjentas det antall ganger som er fastsatt i vedlegg IV nr. 4.1.3.

(1) Dersom sikringsinnretningen mot uvedkommendes bruk tillater låsing uansett styringens stilling, skal operasjonene
beskrevet i nr. 2.2.3 og 2.2.5 ikke foretas.
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Tillegg 2

Prøvingsmetode for sikringsinnretninger mot uvedkommendes bruk som virker
på styringen ved hjelp av en dreiemomentbegrenser

1. Prøvingsutstyr

1.1. Prøvingsutstyret skal bestå av:

1.1.1. et fastspenningsapparat egnet til å holde fast de aktuelle delene av styringen, eller en
løftemekanisme som kan heve alle styrende hjul fra underlaget dersom prøvingen gjennomføres
på et ferdigoppbygd kjøretøy, og

1.1.2. en eller flere innretninger som kan utvikle og måle et dreiemoment som belastes styringens
betjeningsinnretning, som fastsatt i nr. 2.3. Det skal kunne måles med en presisjon mindre enn
eller lik 2 %.

2. Beskrivelse av prøvingsmetoden

2.1. Dersom prøvingen foretas på et ferdigoppbygd kjøretøy, skal den gjennomføres uten at kjøretøyets
styrende hjul berører underlaget.

2.2. Styringens lås skal slik koples inn at styringen blokkeres.

2.3. Rattstammen belastes med et dreiemoment slik at den roterer.

2.4. Prøvingssyklusen skal omfatte en rotasjon av rattstammen på 90°, fulgt av en rotasjon på 180°
i motsatt retning, og en ny rotasjon på 90° i den opprinnelige retningen (se figuren);

en syklus = +90°/-180°/+90°, med en toleranse på ± 10 %.

2.5. Syklusen skal ha en varighet på 20 s ± 2 s.

2.6. Det skal foretas fem prøvingssykluser.

2.7. For hver prøvingssyklus skal dreiemomentets minste registrerte verdi være høyere enn den som
er gitt i nr. 4.1.4.2 i dette vedlegg.
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VEDLEGG V

VIRKEOMRÅDE, DEFINISJONER OG KRAV TIL STARTSPERREINNRETNINGER

1. Virkeområde

1.1. Alle kjøretøyer i gruppe M
1
 skal være utstyrt med en startsperreinnretning.

1.2. Det er valgfritt å montere startsperreinnretninger i kjøretøyer i andre grupper, men alle slike
innretninger som monteres, må nødvendigvis være tilsvarende i samsvar med bestemmelsene i
dette vedlegg.

2. Definisjoner

I dette direktiv menes med

2.1. «startsperreinnretning»: en innretning som gjør det mulig å hindre at et kjøretøy flyttes ved egen
motorkraft,

2.2. «betjeningsutstyr»: det utstyr som er nødvendig for å aktivere og/eller inaktivere en start-
sperreinnretning,

2.3. «statusindikator»: enhver innretning beregnet på å vise startsperreinnretningens status (aktivert/
inaktivert, overgang fra aktivert til inaktivert tilstand og motsatt),

2.4. «aktivert»: den status der kjøretøyet ikke kan kjøres ved egen motorkraft,

2.5. «inaktivert»: den status der kjøretøyet kan kjøres på vanlig måte,

2.6. «nøkkel»: enhver innretning som er konstruert og produsert for å betjene et låsesystem som i seg
selv er konstruert og produsert for å kunne betjenes utelukkende av nevnte innretning,

2.7. «overstyringsinnretning»: en del av konstruksjonen som gjør det mulig å låse startsperre-
innretningen i inaktivert tilstand,

2.8. type startsperreinnretning: systemer som ikke skiller seg vesentlig fra hverandre på punkter
som

- produsentens varemerke eller forretningsnavn,

- typen betjeningsutstyr,

- systemenes virkemåte på de relevante systemer i kjøretøyet (som nevnt i nr. 4.1.).

3. Allmenne spesifikasjoner

3.1. Det må være mulig å kople startsperreinnretningen inn og ut i samsvar med disse spesifikasjonene.

3.2. Dersom startsperreinnretningen er utstyrt med en radiosenderinnretning til for eksempel aktivering
eller inaktivering, skal den være i samsvar med de aktuelle ETSI-standarder(1).

3.3. Startsperreinnretningen og dens montasje må være slik konstruert at kjøretøyer som er slik
utstyrt, fortsatt tilfredsstiller de tekniske krav.

3.4. Startsperreinnretningen skal ikke kunne aktiveres når tenningsnøkkelen står slik den gjør når
motoren er i gang.

(1) ETSI: Det europeiske standardiseringsinstitutt for telekommunikasjoner. Dersom slike standarder ikke er tilgjengelige
når dette direktiv trer i kraft, får de relevante nasjonale krav anvendelse.
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3.5. Startsperreinnretningen skal kunne overstyres bare når den er i inaktivert modus ved hjelp en
egnet nøkkel.

3.6. Startsperreinnretningen skal være slik konstruert og produsert at den ikke skal kunne påvirke
den virkemåte og drift kjøretøyet er konstruert for, selv ved driftssvikt.

3.7. Startsperreinnretningen skal være slik konstruert og produsert at den ikke raskt og uten å vekke
oppmerksomhet kan gjøres ubrukelig eller ødelegges når den er montert etter produsentens
anvisning, for eksempel ved bruk av verktøy, instrumenter eller anlegg som er rimelige, lette å
skjule og lett tilgjengelige. Det skal være vanskelig og tidkrevende å erstatte en del eller en
hoveddel med henblikk på å omgå startsperreinnretningen.

3.8. Startsperreinnretningen skal være slik konstruert og produsert at den er bestandig overfor miljøet
inne i kjøretøyet i en rimelig levetid når den er montert etter produsentens anvisning (se nr. 5 om
prøvingene). Særlig skal de elektriske egenskapene til kretsene i kjøretøyet ikke påvirkes negativt
av at startsperreinnretningen kommer i tillegg (forbindelsenes tverrsnitt, kontaktsikkerhet osv.).

3.9. Startsperreinnretningen kan kombineres med andre av kjøretøyets systemer eller integreres i
dem (for eksempel motorstyringssystemet, alarmsystemet).

4. Særlige spesifikasjoner

4.1. Låsingens omfang

4.1.1. Startsperreinnretningen skal være slik konstruert at den hindrer kjøretøyets drift ved egen
motorkraft med minst ett av følgende midler:

4.1.1.1. nøytralisering av minst to separate kretser i kjøretøyet som er nødvendige for kjøretøyets drift
med egne midler (for eksempel startmotoren, tenningen, drivstofftilførselen osv.),

4.1.1.2. kodet interferens av minst én kontrollenhet som er nødvendig for å drive kjøretøyet.

4.1.2. Startsperreinnretninger beregnet på montering på et kjøretøy utstyrt med katalysator skal ikke
forårsake at uforbrent drivstoff kommer inn i eksosanlegget.

4.2. Aktiv driftssikkerhet

Den aktive driftssikkerheten skal ivaretas ved at startsperreinnretningen er hensiktsmessig
konstruert, idet det tas hensyn til de særlige miljøforhold i kjøretøyet (se nr. 3.8 og nr. 5).

4.3. Passiv driftssikkerhet

Det må sikres at startsperreinnretningen ikke endrer status (innkoplet/utkoplet) som følge av en
av prøvingene i avsnitt 5.

4.4. Aktivering av startsperreinnretningen

4.4.1. Startsperreinnretningen må kunne aktiveres uten noen ytterligere handling fra førerens side når
vedkommende forlater kjøretøyet eller senest

- når tenningsnøkkelen dreies til 0-stilling i tenningslåsen og en dør brukes; i tillegg kan
startsperreinnretninger som koples ut umiddelbart før eller under kjøretøyets normale
startrutine, koples inn når tenningen slås av,

- høyst 5 minutter etter at nøkkelen er fjernet fra tenningslåsen, eller

- når kjøretøyet låses.
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4.5. Inaktivering

4.5.1. Startsperreinnretningen skal kunne inaktiveres ved hjelp av én eller en kombinasjon av følgende
innretninger. Det er tillatt å bruke andre innretninger som gir tilsvarende resultat.

4.5.1.1. En mekanisk nøkkel som er i samsvar med kravene i vedlegg VI tillegg 3.

4.5.1.2. En tastgruppe som tillater innkoding av en individuelt valgt kode med minst 10 000 variasjoner.

4.5.1.3. En elektrisk/elektronisk innretning, for eksempel en fjernbetjening som har minst 50 000
kombinasjoner og skal omfatte et system for tilfeldig koding og/eller ha en minste avsøkingstid
på ti dager, for eksempel høyst 5 000 kombinasjoner per 24 timer per minst 50 000 kombinasjoner.

4.6. Statusindikator

4.6.1. Optiske indikatorer inne i eller på utsiden av kupeen som viser startsperreinnretningens status
(aktivert/inaktivert, veksling fra aktivert til inaktivert tilstand og motsatt), er tillatt. Lysstyrken
til den optiske signalinnretningen som er montert på utsiden av kupeen skal ikke overstige
0,5 cd.

4.6.2. Eventuelle indikatorer for korttids «dynamiske» prosesser, som vekslinger fra aktivert til inaktivert
tilstand og motsatt, skal være optiske, i samsvar med nr. 4.6.1. Det optiske signalet kan også
frambringes ved at retningslysindikatorene og/eller kupélampe(ne) virker samtidig, forutsatt at
varigheten av retningslysindikatorenes optiske visning ikke overstiger tre sekunder.

5. Driftsparametre og prøvingsforhold

5.1. Driftsparametre

Alle deler av startsperreinnretningen skal være i samsvar med kravene gitt i vedlegg VI nr. 5.

Dette krav gjelder ikke

- deler som er montert og prøvd som kjøretøydeler, enten en startsperreinnretning er
montert eller ikke (for eksempel lykter), eller

- deler som tidligere er prøvd som kjøretøydeler, og det foreligger dokumentasjon som
beviser dette.

5.2. Prøvingsforhold

Hele serien av prøvinger skal foretas på én enkelt startsperreinnretning. Imidlertid kan de
prøvingsansvarlige eventuelt benytte andre prøver dersom de anser at dette ikke vil påvirke de
øvrige prøvingsresultatene.

5.2.1. Driftsprøving

Når serien prøvinger som er spesifisert nedenfor er avsluttet, skal startsperreinnretningens drift
prøves under normale driftsforhold, spesifisert i vedlegg VI nr. 5.2.1.2. Om nødvendig kan det
skiftes sikringer før prøvingen.

Alle deler av startsperreinnretningen skal være i samsvar med kravene gitt i vedlegg VI nr. 5.2.2.
til 5.2.8 og nr. 5.2.12.
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6. Anvisninger

(Nr. 6.1. til 6.3 gjelder bare montering av et system som er gjenstand for detaljsalg.)

Med alle startsperreinnretninger skal det følge:

6.1. Monteringsanvisning

6.1.1. Liste over kjøretøyer og kjøretøymodeller som innretningen er beregnet for. Listen kan være
spesifikk eller generisk, for eksempel «alle biler utstyrt med bensinmotor og 12-volts batteri
med negativ jord».

6.1.2. Monteringsmåte, illustrert med meget tydelige fotografier og/eller tegninger.

6.1.3. En detaljert monteringsinstruks fra leverandøren, som skal være slik at den ikke påvirker
kjøretøyets sikkerhet og pålitelighet når den er riktig fulgt av en kyndig montør.

6.1.4. Monteringsinstruksen skal angi startsperreinnretningens krav til elektrisk kraft, og skal eventuelt
inneholde forslag til et sterkere batteri.

6.1.5. Leverandøren skal gi nærmere regler om kontrollrutiner for kjøretøyet etter at innretningen er
montert. Særlig skal sikkerhetsaspektene påpekes.

6.2. Et eksemplar av monteringssertifikatet, som det er gjengitt et mønster for i tillegg 1.

6.3. En generell erklæring rettet til kjøperen av startsperreinnretningen for å henlede vedkommendes
oppmerksomhet på følgende punkter:

6.3.1. - startsperreinnretningen skal være montert etter produsentens anvisninger,

6.3.2. - det anbefales å velge en dyktig montør (kjøperen kan be produsenten av startsperreinnretningen
om å oppgi godkjente montører),

6.3.3. - monteringssertifikatet som følger med startsperreinnretningen bør fylles ut av montøren.

6.4. Bruksanvisning

6.5. Vedlikeholdsinstruks

6.6. En generell advarsel om faren ved å endre eller utvide startsperreinnretningen, da slike endringer
eller utvidelser automatisk gjør monteringssertifikatet nevnt i nr. 6.2. ugyldig.
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Tillegg 1

Mønster for monteringssertifikat

Undertegnede .........................................................................................................................................    .

bekrefter at monteringen av startsperreinnretningen beskrevet nedenfor er foretatt av meg i samsvar med
monteringsinstruksen gitt av produsenten.

Beskrivelse av kjøretøyet:

Fabrikat:

Type:

Serienummer:

Registreringsnummer:

Beskrivelse av startsperreinnretningen:

Fabrikat:

Type:

Godkjenningsnummer:

Utferdiget i: .......................................................................... den, ..............................................................

Montørens fullstendige adresse (og eventuelt, stempel):

Underskrift: ....................................................................

Stilling: ...........................................................................
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VEDLEGG VI

VIRKEOMRÅDE, DEFINISJONER OG KRAV TIL KJØRETØYALARMSYSTEMER

1. Virkeområde

Dette vedlegg får anvendelse på:

1.1. Del 1: Kjøretøyalarmsystemer (KAS) som er beregnet på permanent montering i kjøretøyer i
gruppe M

1
 og N

1
(1) med en største teknisk tillatte masse på høyst to tonn(2).

1.2. Del 2: Kjøretøyer i gruppe M
1
 og N

1
(1) med en største teknisk tillatt masse på høyst to tonn med

hensyn til deres alarmsystem(er) (AS)(2).

1.3. Dersom et slikt system er montert i andre grupper kjøretøyer, må det være i tilsvarende samsvar
med bestemmelsene i dette vedlegg.

DEL 1

GODKJENNING AV KJØRETØYALARMSYSTEMER

2. Definisjoner

I dette vedleggs del I menes med

2.1. «kjøretøyalarmsystem»: et system som er beregnet på montering i en type/typer kjøretøy(er) og
som er konstruert for å varsle innbrudd eller inngrep i kjøretøyet; slike systemer kan gi en
tilleggsbeskyttelse mot uvedkommendes bruk av kjøretøyet,

2.2. «føler»: en innretning som er konstruert for å oppdage en endring som kan skyldes et innbrudd eller
et inngrep i kjøretøyet,

2.3. «alarminnretning»: en innretning som varsler at det har skjedd et innbrudd eller et inngrep i kjøretøyet,

2.4. «betjeningsutstyr»: det utstyr som er nødvendig for å aktivere, inaktivere og prøve et KAS og sende
alarmen til varslingsinnretningene,

2.5. «aktivert»: den status der en alarm kan sendes fra KAS til varslingsinnretningene,

2.6. «inaktivert»: den status der en alarm ikke kan sendes fra KAS til varslingsinnretningene,

2.7. «nøkkel»: enhver innretning som er konstruert og produsert for å betjene et låsesystem som i seg
selv er konstruert og produsert for å kunne betjenes utelukkende av nevnte innretning,

2.8. «type kjøretøyalarmsystem»: systemer som ikke skiller seg vesentlig fra hverandre på punkter som

- produsentens varemerke eller forretningsnavn,
- typen føler,
- typen alarminnretning,
- typen betjeningsutstyr,

2.9. «startsperreinnretning»: en innretning beregnet på å hindre at et kjøretøy brukes ved hjelp av egen
motorkraft,

2.10. «nødalarm»: en innretning som tillater en person å benytte en alarm montert på kjøretøyet til å
tilkalle hjelp i et nødstilfelle.

(1) M
1
 og N

1
 som definert i vedlegg II bokstav A til direktiv 70/156/EØF.

(2) Bare kjøretøyer med 12-volts elektriske systemer tas i betraktning.
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3. Allmenne spesifikasjoner

3.1. Ved innbrudd eller inngrep i et kjøretøy skal KAS avgi en alarm.

Alarmen skal være hørbar og kan i tillegg omfatte optiske alarminnretninger, være en radioalarm eller
enhver kombinasjon av forannevnte funksjoner.

3.2. KAS skal være slik konstruert, produsert og montert at kjøretøyer som er slik utstyrt, fortsatt skal
oppfylle de relevante tekniske krav, særlig de som gjelder elektromagnetisk kompatibilitet.

3.3. Dersom KAS gir mulighet for radiosending, til for eksempel aktivering eller inaktivering av alarmen
eller for å overføre den, skal et slikt system være i samsvar med de aktuelle ETSI-standarder.
Frekvensen skal være 433,92 Mhz og største avgitte effekt 25 mW.

3.4. Monteringen av et KAS i et kjøretøy skal ikke kunne påvirke kjøretøyets ytelse (i utkoplet
tilstand) eller driftssikkerhet.

3.5. KAS og dets deler skal ikke utilsiktet kunne aktiveres, særlig ikke når motoren er i gang.

3.6. Svikt i KAS eller dets strømforsyning skal ikke påvirke kjøretøyets driftssikkerhet.

3.7. KAS, dets deler og delene de styrer skal være slik konstruert, produsert og montert at risikoen er
minimal for at noen raskt og uten å vekke oppmerksomhet gjør dem ubrukelige eller ødelegger dem,
for eksempel ved bruk av verktøy, instrumenter eller anlegg som er rimelige, lette å skjule og lett
tilgjengelige.

3.8. Innstillingsinnretningene for aktivering og inaktivering skal være slik konstruert at de ikke gjør
kravene i vedlegg IV ugyldige. Elektriske forbindelser til de deler som omfattes av nevnte vedlegg, er
tillatt.

3.9. Systemet skal være slik organisert at en kortslutning av en alarmkrets ikke kan sette noen av
alarmsystemets funksjoner ut av drift, bortsett fra kretsen som kortsluttes.

3.10. KAS kan omfatte en startsperreinnretning, som skal være i samsvar med kravene i vedlegg V.

4. Særlige spesifikasjoner

4.1. Vernets omfang

4.1.1. Særlige krav

KAS skal minst oppdage og varsle at en av kjøretøyets dører, motorpanseret og bagasjerommet
åpnes. Svikt i eller utkopling av lyskilder, for eksempel kupébelysningen, skal ikke hindre betjenings-
innretningen i å virke.

Det er tillatt å montere ytterligere effektive følere, for eksempel kupékontroll og vinduskontroll for
opplysning/visning ved for eksempel innbrudd i kjøretøyet, brudd på en glassflate, eller for eksempel
en helningsføler ved forsøk på tyveri av kjøretøyet, idet det skal tas hensyn til tiltak beregnet på å
hindre enhver utilsiktet utløsning av alarmen (=falsk alarm, se nr. 4.1.2).

I den utstrekning slike tilleggsfølere utløser en alarm selv etter at det har skjedd et inngrep (for
eksempel ved brudd på en glassflate) eller under ytre påvirkning (for eksempel vind), skal alarmen,
utløst av en av ovennevnte følere, ikke aktiveres mer enn ti ganger innenfor samme aktiveringsperiode
for KAS. I dette tilfelle skal aktiveringsperioden begrenses av at systemet inaktiveres fordi den som
bruker kjøretøyet griper inn.

Visse grupper tilleggsfølere, for eksempel for kupékontroll (ultralydbaserte, infrarøde) eller
helningsføler osv. kan utilsiktet inaktiveres. I dette tilfellet må det hver gang foretas en separat
bevisst handling før KAS aktiveres. Det skal ikke være mulig å inaktivere følerne mens alarmsystemet
er aktivert.
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4.1.2. Sikring mot falsk alarm

4.1.2.1. Ved å treffe visse egnede tiltak, som

-  at den mekaniske konstruksjon og konstruksjonen av den elektriske kretsen er i samsvar
med de særlige vilkår som gjelder for motorvogner,

- valget og anvendelsen av prinsippene for drift og betjening av alarmsystemet og dets
deler,

skal det sikres at KAS ikke utilsiktet utløser lydalarmen i tilfelle av

- et støt mot kjøretøyet: prøving angitt i nr. 5.2.13,
- elektromagnetisk kompatibilitet; prøvinger angitt i nr. 5.2.12,
- tapping av batterispenningen ved kontinuerlig utlading: prøving angitt i nr. 5.2.14,
- falsk alarm utløst av kupékontrollen: prøving angitt i nr. 5.2.15.

4.1.2.2. Dersom den som søker om godkjenning kan bevise at det er sørget for tilfredsstillende sikring
mot falsk alarm, for eksempel ved å gi tekniske data, behøver ikke den tekniske instans som har
ansvar for gjennomføringen av godkjenningsprøvingene kreve at noen av de ovennevnte prøvinger
foretas.

4.2. Lydalarm

4.2.1. Allment

Alarmen skal være tydelig og gjenkjennelig og skille seg klart fra andre lydsignaler som benyttes
i veitrafikken.

I tillegg til den originale lydalarminnretningen kan det monteres en separat lydalarminnretning i
den del av kjøretøyet som kontrolleres av KAS, der den skal være sikret mot å kunne nås på en
lett og rask måte.

Dersom det benyttes en separat lydalarminnretning i samsvar med nr. 4.2.3.1, kan også den
originale standard lydalarminnretningen aktiveres av KAS, forutsatt at ethvert ulovlig inngrep i
standard lydalarminnretningen (allment lettere tilgjengelig) ikke berører driften av den separate
lydalarminnretningen.

4.2.2. Lydalarmens varighet

Minst: 25 sekunder.

Høyst: 30 sekunder.

Lydalarmen kan aktiveres på ny bare etter at det er foretatt et nytt inngrep i kjøretøyet, det vil
si etter utløpet av ovennevnte tidsrom (begrensninger: se nr. 4.1.1 og 4.1.2).

Ved inaktivering av alarmsystemet skal alarmen umiddelbart opphøre.

4.2.3. Spesifikasjoner for lydalarmen

4.2.3.1. Alarminnretning med konstant tone (konstant frekvensområde), for eksempel signalhorn:
akustiske data osv. i samsvar med tillegg 4 til dette vedlegg.

Periodisk alarm (på/av):

Utløsningsfrekvens: 2 Hz ± 1 Hz

Varighet av tid på = tid av ± 10 %.
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4.2.3.2. Lydalarminnretning med frekvensmodulasjon:

Akustiske data osv. i samsvar med tillegg 4, men like stor gjennomgang i hver retning av en
betydelig del av ovennevnte frekvensområde (1 800 - 3 550 Hz).

Gjennomgangsfrekvens: 2 Hz ± 1 Hz

4.2.3.3. Lydnivå

Lydkilden skal være

- enten et signalhorn godkjent i samsvar med avsnitt 1 i direktiv 70/388/EØF, eller

- en innretning som oppfyller kravene i tillegg 4 nr. 1 og 2.

For en lydkilde som er forskjellig fra det originale signalhornet kan likevel det laveste lydnivå
reduseres til 100 dB (A), målt under de vilkår som er fastsatt i tillegg 4.

4.3. Optisk alarm - dersom systemet er slik utstyrt

4.3.1. Allment

Ved innbrudd eller inngrep i kjøretøyet skal innretningen aktivere et optisk signal som angitt i
nr. 4.3.2. og 4.3.3.

4.3.2. Den optiske alarmens varighet

Den optiske alarmen skal ha en varighet på mellom 25 sekunder og 5 minutter etter at alarmen er
utløst.

Ved inaktivering av alarmsystemet skal alarmen umiddelbart opphøre.

4.3.3. Type optisk alarm

Alle kjøretøyets lykter for retningslys og/eller kupébelysning, herunder alle lamper i samme
elektriske krets, skal blinke.

Utløsningsfrekvens: 2 Hz ± 1 Hz

I forbindelse med lydsignalet er også asynkrone signaler tillatt.

Varighet av tid på = tid av ± 10 %.

4.4. Radioalarm (oppkalling over radio) - dersom systemet er slik utstyrt

KAS kan omfatte en innretning som frambringer en radiosendt alarm.

4.5. Sperring av alarmsystemets aktivering

Når motoren går, skal det være umulig tilsiktet eller utilsiktet å aktivere alarmsystemet.

4.6. Aktivering og inaktivering av KAS

4.6.1. Aktivering

Alle egnede aktiveringsmåter for KAS er tillatt, forutsatt at de ikke utilsiktet utløser falsk alarm.
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4.6.2. Inaktivering av KAS skal skje ved hjelp av en av eller en kombinasjon av følgende innretninger:
(Andre innretninger som virker på tilsvarende måte, er tillatt.)

4.6.2.1. - en mekanisk nøkkel (i samsvar med kravene i tillegg 3 til dette vedlegg) som kan koples til et
kjøretøysentrallåssystem med minst 1 000 kombinasjoner, utvendig betjent,

4.6.2.2. - en elektrisk/elektronisk innretning, for eksempel en fjernbetjeningsinnretning som har minst
50 000 kombinasjoner og som omfatter et system for tilfeldig koding og/eller har en minste
avsøkingstid på ti dager, det vil si høyst 5 000 kombinasjoner per 24 timer per minst 50 000
kombinasjoner,

4.6.2.3. - en mekanisk nøkkel eller en elektrisk/elektronisk innretning inne i den sikrede kupeen med
forsinkelsesfunksjon for inn- og utstigning.

4.7. Utstigningsforsinkelse

Dersom bryteren for aktivering av KAS er montert i det sikrede området, skal det finnes en
utstigningsforsinkelse. Den skal kunne stilles på mellom 15 og 45 sekunder etter at bryteren
betjenes. Forsinkelsen kan tilpasses etter brukernes behov.

4.8. Innstigningsforsinkelse

Dersom bryteren for aktivering av KAS er montert i det sikrede området, skal det være innlagt
en forsinkelse på minst 5 sekunder og høyst 15 sekunder før lydalarmen og den optiske alarmen
aktiveres. Forsinkelsen kan tilpasses etter brukernes behov.

4.9. Statusindikator

4.9.1. Optiske indikatorer som opplyser om KAS’ status (aktivert, inaktivert, aktiveringsperiode,
alarm utløst) er tillatt inne i og på utsiden av kupeen. Lysstyrken til de optiske signalene som er
montert utvendig, skal ikke overstige 0,5 cd.

4.9.2. Eventuelle indikatorer for korttids «dynamiske» prosesser, som overgangen fra «aktivert» til
«inaktivert» og motsatt, skal være optiske, i samsvar med nr. 4.9.1. Det optiske signalet kan
også frambringes ved at retningslysindikatorene og/eller kupélampe(ne) virker samtidig, forutsatt
at varigheten av retningslysindikatorenes optiske visning ikke overstiger tre sekunder.

4.10. Strømforsyning

Strømforsyningskilden for KAS kan være kjøretøyets batteri.

Et eventuelt tilleggsbatteri skal være oppladbart og skal ikke i noe tilfelle forsyne andre deler av
kjøretøyets elektriske system med strøm.

4.11. Spesifikasjoner for valgfrie funksjoner

4.11.1. Egenkontroll, automatisk feilvisning

Ved aktivering av KAS kan avvik som åpne dører osv. oppdages av en egenkontrollfunksjon
(plausibilitetskontroll), og feilen kan vises.

4.11.2. Nødalarm

En optisk alarm og/eller lydalarm og/eller radioalarm er tillatt uavhengig av KAS’ status (aktivert/
inaktivert) og/eller funksjoner. En slik alarm skal kunne utløses inne i kjøretøyet og skal ikke
påvirke KAS’ status (aktivert/inaktivert). Det skal også være mulig for brukeren av kjøretøyet
å slå av nødalarmen. Dersom det er en lydalarm, skal det ikke være begrensninger på varigheten
av lyden hver gang den utløses. En nødalarm skal ikke sperre motoren eller stoppe den dersom
den går.
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5. Driftsparametre og prøvingsforhold(1)

5.1. Driftsparametre

Alle deler av KAS skal virke uten feil på følgende vilkår.

5.1.1. Klimatiske vilkår

To klasser omgivelsestemperatur defineres som følger:

-40 °C til +85 °C for deler som skal monteres i kupeen eller bagasjerommet,

-40 °C til +125 °C for deler som skal monteres i motorrommet, med mindre annet er fastsatt.

5.1.2. Grad av vern av anlegget

Det skal gis følgende grader av vern i samsvar med IEC-publikasjon 529-1989:

- IP 40 for deler som skal monteres i kupeen,

- IP 42 for deler som skal monteres i kupeen til kabrioleter/åpne sportsbiler og biler med
bevegelig takplate dersom plasseringen av anlegget krever en høyere grad av vern enn
IP 40.

- IP 54 for øvrige deler.

Produsenten av KAS skal i monteringsanvisningen angi eventuelle begrensninger på plasseringen
av deler i anlegget når det gjelder støv, vann og temperatur.

5.1.3. Væreksponering

Sju dager, i samsvar med IEC 68-2-30-1980.

5.1.4. Elektriske egenskaper

Nominell tilførselsspenning: 12 V

Driftstilførselsspenningens område: fra 9 V til 15 V i temperaturområdet angitt i nr. 5.1.1.
Tidstoleranse for overspenning ved 23° C:
U = 18 V, høyst 1 time
U = 24 V, høyst 1 minutt.

5.2. Prøvingsforhold

5.2.1. Driftsprøving

5.2.1.1. Det skal kontrolleres at KAS oppfyller følgende spesifikasjoner:

- alarmens varighet skal være i samsvar med nr. 4.2.2. og 4.3.2,

- av/på-frekvensen og -forholdet skal være i samsvar med henholdsvis nr. 4.3.3. og 4.2.3.1
eller 4.2.3.2,

- antallet alarmsykluser skal eventuelt være i samsvar med nr. 4.1.1,

- kontrollen av sperringen av alarmsystemenes aktivering skal være i samsvar med nr. 4.5.

(1) Lykter som benyttes som en del av de optiske alarminnretninger og som utgjør en del av kjøretøyets lysanlegg, behøver
ikke være i samsvar med driftsparametrene fastsatt i nr. 5.1, og skal ikke gjennomgå prøvingene oppregnet i nr. 5.2.



N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 17.4.1997

 00

Nr. 16/128

5.2.1.2. Normale prøvingsforhold
Spenning: U = 12 V ± 0,2 V
Temperatur: T = 23 °C ± 5 °C

5.2.2. Bestandighet mot variasjoner i temperatur og spenning

Dessuten skal samsvaret med spesifikasjonene definert i nr. 5.2.1.1 kontrolleres under følgende
forhold:

5.2.2.1. Prøvingstemperatur: T = -40 °C ± 2 °C
Prøvingsspenning: U = 9 V ± 0,2 V
Lagringsvarighet: 4 timer

5.2.2.2. For deler som skal monteres i kupeen eller bagasjerommet:

Prøvingstemperatur: T = 85 °C ± 2 °C
Prøvingsspenning: U = 15 V ± 0,2 V
Lagringsvarighet: 4 timer

5.2.2.3. For deler som skal monteres i motorrommet, med mindre annet er angitt:

Prøvingstemperatur: T = 125 °C ± 2 °C
Prøvingsspenning: U = 15 V ± 0,2 V
Lagringsvarighet: 4 timer

5.2.2.4. KAS skal både i aktivert og inaktivert tilstand utsettes for en overspenning lik 18 V ± 0,2 V i én
time.

5.2.2.5. KAS skal både i aktivert og inaktivert tilstand utsettes for en overspenning lik 24 V ± 0,2 V i ett
minutt.

5.2.3. Driftssikkerheten etter prøving av tetthet mot vann og fremmedlegemer

Etter prøvingen av tetthet mot vann og fremmedlegemer i henhold til IEC-standard 529-1989 for
vernegradene fastsatt i nr. 5.1.2 skal driftsprøvingene i henhold til nr. 5.2.1 gjentas.

5.2.4. Driftssikkerhet etter vannkondensprøving

Etter en prøving av fuktighetsbestandighet som skal foretas i samsvar med IEC-standard 68-2-
30 (1980), skal driftsprøvingene i henhold til nr. 5.2.1 gjentas.

5.2.5. Prøving av sikring mot reversert polaritet

KAS og deler skal ikke ødelegges av reversert polaritet opp til 13 V i 2 minutter.

Etter denne prøvingen skal driftsprøvingene i henhold til nr. 5.2.1 gjentas.

5.2.6. Prøving av sikring mot kortslutninger

Alle elektriske forbindelser i KAS må være sikret mot kortslutninger til jord ved høyst 13 V, og/
eller være beskyttet av sikringer.

Etter denne prøvingen skal driftsprøvingene i henhold til nr. 5.2.1 gjentas, eventuelt med nye
sikringer.

5.2.7. Energiforbruk i aktivert tilstand

Energiforbruket i aktivert tilstand under vilkår som fastsatt i nr. 5.2.1.2 skal ikke overstige
20 mA for hele alarmsystemet, herunder eventuell statusindikator og startsperreinnretning.
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5.2.8. Driftssikkerheten etter prøving av vibrasjonsbestandighet

5.2.8.1. Til denne prøvingen inndeles delene i to undertyper:

Type 1: deler som normalt monteres i kjøretøyet,

Type 2: deler som er beregnet på å monteres i motoren.

5.2.8.2. Delene/KAS skal utsettes for sinusformede vibrasjoner med følgende data:

5.2.8.2.1.For type 1:

Frekvensen skal variere mellom 10 Hz og 500 Hz med en største amplitude på ± 5 mm og en
høyeste akselerasjon på 3 g (amplitude 0).

5.2.8.2.1.For type 2:

Frekvensen skal variere mellom 20 Hz og 300 Hz med en største amplitude på ± 2 mm og en
høyeste akselerasjon på 15 g (amplitude 0).

5.2.8.2.3.For både type 1 og 2

- skal frekvensvariasjonen være 1 oktav/minutt,

- skal det være ti sykluser, og prøvingen skal foretas for alle tre akser,

- skal vibrasjonene påføres med høyeste konstante amplitude ved lave frekvenser og
høyeste konstante akselerasjon ved høye frekvenser.

5.2.8.3. Under prøvingen skal KAS være tilsluttet strøm og kabelen støttet etter 200 mm.

5.2.8.4. Etter prøvingen av vibrasjonsbestandighet skal driftsprøvingen i samsvar med nr. 5.2.1 gjentas.

5.2.9. Holdbarhetsprøving

En fullstendig alarmsyklus (lydalarm og/eller optisk alarm) utløses 300 ganger under
prøvingsforholdene angitt i nr. 5.2.1.2, iberegnet pauser for lydalarmen på 5 minutter.

5.2.10. Prøvinger av utvendig nøkkelbryter (montert på kjøretøyets utside)

Følgende prøvinger skal foretas bare dersom den originale dørlåssylinder ikke benyttes.

5.2.10.1. Nøkkelbryteren skal være slik konstruert og produsert at den virker fullt ut selv etter

- 2 500 av/på-sykluser i hver retning, fulgt av

- minst 96 timers eksponering for saltvannssprut i samsvar med en korrosjons-
bestandighetsprøving etter CEI-standard 68-2-11-1981.

5.2.11. Prøving av sikringssystemer for kupeen

Alarmen skal utløses når en vertikal plate på 0,2 x 0,15 m føres 0,3 m (målt fra den vertikale
platens sentrum) inn gjennom det åpne vinduet i en av fordørene i kupeen, framover og parallelt
med veien i en hastighet på 0,4 m/s i en vinkel på 45° med kjøretøyets medianplan i lengderetningen
(se tegningen i tillegg 2).
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5.2.12. Elektromagnetisk kompatibilitet

Kjøretøyalarmsystemene skal være i samsvar med gjeldende tekniske spesifikasjoner, særlig
med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet.

5.2.13. Sikkerhet mot falsk alarm ved støt mot kjøretøyet

Det skal kontrolleres at et støt på opptil 4,5 Joule fra et halvkuleformet legeme med en diameter
på 165 mm og en Shore A-hardhet på 70 ± 10 hvor som helst på kjøretøyets karosseri eller
glassflater ikke forårsaker falsk alarm.

5.2.14. Sikkerhet mot falsk alarm i tilfelle spenningsfall

Det skal kontrolleres at et langsomt fall i hovedbatteriets spenning ved en kontinuerlig utladning
på 0,5 V i timen ned til 3 V ikke forårsaker falsk alarm.

Prøvingsforhold: se nr. 5.2.1.2.

5.2.15. Prøving av at kupésikringen er beskyttet mot falsk alarm

Systemer beregnet på å sikre kupeen i samsvar med nr. 4.1.1 skal også prøves samtidig med et
kjøretøy under normale prøvingsforhold (nr. 5.2.1.2).

Systemet, montert i samsvar med produsentens instruks, skal ikke utløses etter å ha gjennomgått
prøvingen beskrevet i nr. 5.2.13 fem ganger med et intervall på 0,5 sekund.

Det at en person berører eller beveger seg rundt kjøretøyet (som har opprullede vinduer) skal
ikke forårsake falsk alarm.

6. Instruks

Med alle KAS skal det følge:

6.1. Monteringsanvisning

6.1.1. Liste over kjøretøyer og kjøretøymodeller som innretningen er beregnet for. Listen kan være
spesifikk eller generisk, for eksempel «alle biler utstyrt med bensinmotor og 12-volts batteri
med negativ jord».

6.1.2. Monteringsmåte, illustrert med meget tydelige fotografier og/eller tegninger.

6.1.3. Dersom KAS omfatter en startsperreinnretning, skal det gis tilleggsanvisninger om samsvar med
kravene i vedlegg V.

6.2. Et eksemplar av monteringssertifikatet, som det er gjengitt et mønster for i tillegg 1 til dette
vedlegg.

6.3. En generell erklæring rettet til kjøperen av KAS for å henlede vedkommendes oppmerksomhet
på følgende punkter:

- KAS skal være montert etter produsentens anvisninger,

- det anbefales å velge en dyktig montør (kjøperen kan be produsenten av KAS om å
oppgi godkjente montører),

- monteringssertifikatet som følger med KAS bør fylles ut av montøren.
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6.4. Bruksanvisning

6.5. Vedlikeholdsinstruks

6.6. En generell advarsel om faren ved å endre eller utvide systemet, da slike endringer eller utvidelser
automatisk gjør monteringssertifikatet nevnt i nr. 6.2. ugyldig.

6.7. Angivelse av sted(er) der godkjenningsmerket nevnt i vedlegg I til dette direktiv og/eller
samsvarssertifikatet nevnt i dette direktiv er plassert.

DEL II

GODKJENNING AV ET KJØRETØY MED HENSYN TIL KAS

Når et KAS med typegodkjenning i samsvar med del I i dette vedlegg er benyttet i et kjøretøy
som innleveres for typegodkjenning i samsvar med del II i dette vedlegg, skal prøvingene som må
være foretatt for at et innlevert KAS kan gis typegodkjenning i samsvar med del I i dette vedlegg,
ikke gjentas.

7. Definisjoner

I dette vedleggs del II menes med

7.1. «alarmsystem(er)» (AS): en samling av deler som er montert som originalutstyr i en kjøretøytype
og som er konstruert for å varsle innbrudd eller inngrep i kjøretøyet; slike systemer kan gi en
tilleggsbeskyttelse mot uvedkommendes bruk av kjøretøyet,

7.2. «kjøretøytype med hensyn til alarmsystemet»: kjøretøyer som ikke skiller seg vesentlig fra
hverandre på punkter som

- produsentens varemerke eller forretningsnavn,

- egenskaper ved kjøretøyet som har en betydelig innflytelse på ytelsen til AS,

- AS’ eller KAS’ type og konstruksjon,

7.3. Andre definisjoner som får anvendelse på del II er oppført i nr. 2 i dette vedlegg.

8. Allmenne spesifikasjoner

8.1. AS skal være slik konstruert og produsert at det avgir en alarm ved innbrudd eller inngrep i et
kjøretøy.

Alarmen skal være hørbar og kan i tillegg omfatte optiske alarminnretninger, være en radioalarm
eller enhver kombinasjon av forannevnte funksjoner.

8.2. Kjøretøyer som er utstyrt med alarmsystemer skal oppfylle de relevante tekniske krav, særlig de
som gjelder elektromagnetisk kompatibilitet.

8.3. Dersom AS gir mulighet for radiosending, til for eksempel aktivering eller inaktivering av alarmen
eller for å overføre den, skal et slikt system være i samsvar med de aktuelle ETSI-standarder (se
fotnote 3 til nr. 3.3). Frekvensen skal være 433,92 Mhz og største avgitte effekt 25 mW.

8.4. AS og dets deler skal ikke utilsiktet kunne aktiveres, særlig ikke når motoren er i gang.

8.5. Svikt i AS eller dets strømforsyning skal ikke påvirke kjøretøyets driftssikkerhet.
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8.6. Alarmsystemet, dets deler og delene de styrer skal være slik montert at risikoen er minimal for
at noen raskt og uten å vekke oppmerksomhet gjør dem ubrukelige eller ødelegger dem, for
eksempel ved bruk av verktøy, instrumenter eller anlegg som er rimelige, lette å skjule og lett
tilgjengelige.

8.7. Systemet skal være slik organisert at en kortslutning av en alarmkrets ikke kan sette noen av
alarmsystemets funksjoner ut av drift, bortsett fra kretsen som kortsluttes.

8.8. AS kan omfatte en startsperreinnretning, som skal være i samsvar med spesifikasjonene i vedlegg V.

9. Særlige spesifikasjoner

9.1. Vernets omfang

9.1.1. Særlige krav

AS skal minst oppdage og varsle at en av kjøretøyets dører, motorpanseret og bagasjerommet
åpnes. Svikt i eller utkopling av lyskilder, for eksempel kupébelysningen, skal ikke hindre
kontrollfunksjonen i å virke.

Det er tillatt å montere ytterligere effektive følere, for eksempel kupésikring og vindussikring for
opplysning/visning ved for eksempel innbrudd i kjøretøyet, brudd på en glassflate, eller for
eksempel en helningsføler ved forsøk på tyveri av kjøretøyet, idet det skal tas hensyn til tiltak
beregnet på å hindre enhver utilsiktet utløsning av alarmen (=falsk alarm, se nr. 9.1.2).

I den utstrekning slike tilleggsfølere utløser en alarm selv etter at det har skjedd et inngrep (for
eksempel ved brudd på en glassflate) eller under en ytre påvirkning (for eksempel vind), skal
alarmen, utløst av en av ovennevnte følere, ikke aktiveres mer enn ti ganger innenfor samme
aktiveringsperiode for AS. I dette tilfelle skal aktiveringsperioden begrenses av at systemet
inaktiveres ved at brukeren av kjøretøyet griper inn.

Visse grupper tilleggsfølere, for eksempel for kupésikring (ultralydbaserte, infrarøde) eller
helningsføler osv. kan bevisst inaktiveres. I dette tilfellet må det hver gang foretas en separat
bevisst handling før VAS aktiveres. Det skal ikke være mulig å inaktivere følerne mens
alarmsystemet er aktivert.

9.1.2. Sikring mot falsk alarm

9.1.2.1. Det skal sikres at AS, enten det er aktivert eller inaktivert, ikke utilsiktet utløser lydalarmen i
tilfelle av

- et støt mot kjøretøyet: prøving angitt i nr. 5.2.13,

- tapping av batterispenningen ved kontinuerlig utlading: prøving angitt i nr. 5.2.14,

- falsk alarm utløst av kupésikringen: prøving angitt i nr. 5.2.15.

9.1.2.2. Dersom den som søker om godkjenning kan bevise at det er sørget for tilfredsstillende sikring
mot falsk alarm, for eksempel ved å gi tekniske data, behøver ikke den tekniske instans som har
ansvar for gjennomføringen av godkjenningsprøvingene kreve at noen av de ovennevnte prøvinger
foretas.

9.2. Lydalarm
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9.2.1. Allment

Alarmen skal være tydelig og gjenkjennelig og skille seg klart fra andre lydsignaler som benyttes
i veitrafikken.

I tillegg til den originale lydalarminnretningen kan det monteres en separat lydalarminnretning i
den del av kjøretøyet som kontrolleres av AS, der den skal være sikret mot å kunne nås på en lett
og rask måte.

Dersom det benyttes en separat lydalarminnretning i samsvar med nr. 9.2.3.1, kan også den
originale standard lydalarminnretningen aktiveres av KAS, forutsatt at ethvert ulovlig inngrep i
standard lydalarminnretningen (vanligvis lettere tilgjengelig) ikke berører driften av den separate
lydalarminnretningen.

9.2.2. Lydalarmens varighet

Minst: 25 sekunder.

Høyst: 30 sekunder.

Lydalarmen kan aktiveres på ny bare etter at det er foretatt et nytt inngrep i kjøretøyet, det vil
si etter utløpet av ovennevnte tidsrom (begrensninger: se nr. 9.1.1 og 9.1.2).

Ved inaktivering av alarmsystemet skal alarmen umiddelbart opphøre.

9.2.3. Spesifikasjoner for lydalarmen

9.2.3.1. Alarminnretning med konstant tone (konstant frekvensområde), for eksempel signalhorn:
akustiske data osv. i samsvar med tillegg 4 til dette vedlegg.

Periodisk alarm (på/av):

Utløsningsfrekvens: 2 Hz ± 1 Hz

Varighet av tid på = tid av ± 10 %.

9.2.3.2. Lydalarminnretning med frekvensmodulasjon:

Akustiske data osv. i samsvar med tillegg 4, men like stor gjennomgang i hver retning av en
betydelig del av ovennevnte frekvensområde (1 800 - 3 550 Hz).

Gjennomgangsfrekvens: 2 Hz ± 1 Hz

9.2.3.3. Lydnivå

Lydkilden skal være

- enten et signalhorn godkjent i samsvar med avsnitt 1 i direktiv 70/388/EØF, eller

- en innretning som oppfyller kravene i tillegg 4 nr. 1 og 2.

For en lydkilde som er forskjellig fra det originale signalhornet kan likevel det laveste lydnivå
reduseres til 100 dB (A), målt under de vilkår som er fastsatt i tillegg 4.

9.3. Optisk alarm - dersom systemet er slik utstyrt
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9.3.1. Allment

Ved innbrudd eller inngrep i kjøretøyet skal innretningen aktivere et optisk signal som angitt i
nr. 9.3.2. og 9.3.3.

9.3.2. Den optiske alarmens varighet

Den optiske alarmen skal ha en varighet på mellom 25 sekunder og 5 minutter etter at alarmen er
utløst. Ved inaktivering av alarmsystemet skal alarmen umiddelbart opphøre.

9.3.3. Type optisk alarm

Alle kjøretøyets lykter for retningslys og/eller kupébelysning, herunder alle lamper i samme
elektriske krets, skal blinke.

Utløsningsfrekvens: 2 Hz ± 1 Hz

I forbindelse med lydsignalet er også asynkrone signaler tillatt.

Varighet av tid på = tid av ± 10 %.

9.4. Radioalarm (oppkalling over radio) - dersom systemet er slik utstyrt

AS kan omfatte en innretning som frambringer en radiosendt alarm.

9.5. Sperring av alarmsystemets aktivering:

9.5.1. Når motoren går, skal det være umulig tilsiktet eller utilsiktet å aktivere alarmsystemet.

9.6. Aktivering og inaktivering av AS

9.6.1. Aktivering

Alle egnede aktiveringsmåter for AS er tillatt, forutsatt at de ikke utilsiktet kan forårsake falsk
alarm.

9.6.2. Inaktivering

Inaktivering av AS skal skje ved hjelp av en av eller en kombinasjon av følgende innretninger:

(Andre innretninger som virker på tilsvarende måte, er tillatt.)

9.6.2.1. en mekanisk nøkkel (i samsvar med kravene i tillegg 3 til dette vedlegg) som kan koples til et
kjøretøysentrallåssystem med minst 1 000 kombinasjoner, betjent utvendig.

9.6.2.2. en elektrisk/elektronisk innretning, for eksempel en fjernbetjeningsinnretning som har minst
50 000 kombinasjoner og som omfatter et system for tilfeldig koding og/eller har en minste
avsøkingstid på ti dager, det vil si høyst 5 000 kombinasjoner per 24 timer per minst 50 000
kombinasjoner,

9.6.2.3. en mekanisk nøkkel eller en elektrisk/elektronisk innretning inne i den sikrede kupeen med
forsinkelsesfunksjon for inn- og utstigning.

9.7. Utstigningsforsinkelse

Dersom bryteren for aktivering av AS er montert i det sikrede området, skal det finnes en
utstigningsforsinkelse. Den skal kunne stilles på mellom 15 og 45 sekunder etter at bryteren
betjenes. Forsinkelsen kan tilpasses etter brukernes behov.
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9.8. Innstigningsforsinkelse

Dersom bryteren for inaktivering av AS er montert i det sikrede området, skal det være innlagt
en forsinkelse på minst 5 sekunder og høyst 15 sekunder før lydalarmen og den optiske alarmen
aktiveres. Forsinkelsen kan tilpasses etter brukernes behov.

9.9. Statusindikator

9.9.1. Optiske indikatorer som opplyser om AS’ status (aktivert, inaktivert, aktiveringsperiode, alarm
utløst) er tillatt inne i og på utsiden av kupeen. Lysstyrken til de optiske signalene fra utvendig
monterte lykter, skal ikke overstige 0,5 cd.

9.9.2. Eventuelle indikatorer for korttids «dynamiske» prosesser, som overgangen fra «aktivert» til
«inaktivert» og motsatt, skal være optiske, i samsvar med nr. 4.9.1. Det optiske signalet kan
også frambringes ved at retningslysindikatorene og/eller kupélampe(ne) virker samtidig, forutsatt
at varigheten av retningslysindikatorenes optiske visning ikke overstiger tre sekunder.

9.10. Strømforsyning

Strømforsyningskilden for AS kan være kjøretøyets batteri.

Et eventuelt tilleggsbatteri skal være oppladbart og skal ikke i noe tilfelle forsyne andre deler av
kjøretøyets elektriske system med strøm.

9.11. Spesifikasjoner for valgfrie funksjoner

9.11.1. Egenkontroll, automatisk feilvisning

Ved aktivering av AS kan avvik som åpne dører osv. oppdages av en egenkontrollfunksjon
(plausibilitetskontroll), og feilen kan vises.

9.11.2. Nødalarm

En optisk alarm og/eller lydalarm og/eller radioalarm er tillatt uavhengig av AS’ status (aktivert/
inaktivert) og/eller funksjoner. En slik alarm skal kunne utløses inne i kjøretøyet og skal ikke
påvirke AS’ status (aktivert/inaktivert). Det skal også være mulig for brukeren av kjøretøyet å
slå av nødalarmen. Dersom det er en lydalarm, skal det ikke være begrensninger på varigheten av
lyden hver gang den utløses. En nødalarm skal ikke sperre motoren eller stoppe den dersom den
går.

10. Prøvingsforhold

Alle deler av KAS eller AS skal gjennomgå prøvinger i samsvar med framgangsmåtene beskrevet
i nr. 5.

Dette kravet får ikke anvendelse på:

10.1. deler som er montert og prøvd som deler av kjøretøyet, enten det er utstyrt med et KAS eller AS
(for eksempel lykter) eller ikke, eller

10.2. deler som tidligere er prøvd som kjøretøydeler, og det foreligger dokumentasjon som beviser
dette.

11. Anvisninger

Med hvert kjøretøy skal det følge:
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11.1. bruksanvisning,

11.2. vedlikeholdsinstruks,

11.3. en generell advarsel om faren ved å endre eller utvide systemet.
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Tillegg 1

Mønster for monteringssertifikat

Undertegnede yrkesmontør ...........................................................................   bekrefter at monteringen av
kjøretøyalarmsystemet beskrevet nedenfor er foretatt av meg i samsvar med monteringsinstruksen gitt av
produsenten av systemet.

Beskrivelse av kjøretøyet:

Fabrikat:

Type:

Serienummer:

Registreringsnummer:

Beskrivelse av kjøretøyalarmsystemet:

Fabrikat:

Type:

Godkjenningsnummer:

Utferdiget i: ...................................................................     den, ...............................................................

Montørens fullstendige adresse (og eventuelt, stempel):

Underskrift: ...................................................................
(vennligst angi stilling)
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Tillegg 2

Nr. 5.2.11

Prøving av systemer for sikring av kupeen

Tillegg 3

Krav til mekaniske nøkkelbrytere

1. Nøkkelbryterens sylinder skal ikke stikke lenger ut av huset enn 1 mm, og skal være konisk av form.

2. Skjøten mellom sylinderkjernen og kapselen skal kunne motstå en strekkbelastning på 600 N og et
dreiemoment på 25 Nm.

3. Nøkkelbryteren skal være utstyrt med en innretning som sperrer for boring i sylinderen.

4. Nøkkelprofilen må ha minst 1 000 faktiske kombinasjoner.

5. Nøkkelbryteren skal ikke kunne virke med en nøkkel som avviker fra den som passer i nøkkelbryteren
med bare én kombinasjon.

6. Nøkkelåpningen til en utvendig nøkkelbryter skal være beskyttet mot støv og vann med et deksel
eller en liknende innretning.
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Tillegg 4

Tekniske krav til lydalarminnretninger (LAI)

1. LAI skal avgi en kontinuerlig og ensartet lyd, og dens frekvens skal ikke variere merkbart når den
aktiveres. For LAI som drives med vekselstrøm, skal dette kravet gjelde bare ved konstant
generatorturtall, innenfor det område som er angitt i nr. 2.1.3.2.

2. LAI skal ha slike akustiske (lydenergiens og lydtrykknivåets frekvensområde) og mekaniske
egenskaper at den kan tilfredsstille kravene i de følgende prøvinger i den angitte rekkefølge.

2.1. Måling av akustiske egenskaper

2.1.1. LAI skal prøves fortrinnsvis i ekkofrie omgivelser. Prøvingene kan foretas også i et delvis
ekkofritt rom eller i et åpent område. I dette tilfelle skal det treffes nødvendige forholdsregler for
å unngå refleksjon fra underlaget i måleområdet (for eksempel ved å oppstille absorberende
skjermer). Det skal kontrolleres at det er samsvar med en sfærisk forvrengning til en grense for
avvik på 1 dB innenfor et halvkuleformet område på minst 5 m i radius opp til den høyeste
frekvens som skal måles, særlig i måleretningen og i høyde med måleapparatet og mikrofonen.

Lydnivået i omgivelsene skal være minst 10 dB lavere enn det lydtrykknivå som skal måles.

Innretningen som skal prøves og mikrofonen skal plasseres i samme høyde. Høyden skal være
mellom 1,15 og 1,25 m. Aksen for mikrofonens høyeste følsomhet skal være sammenfallende
med retningen til innretningens høyeste lydnivå.

Mikrofonen skal være slik plassert at membranen er i en avstand av 2 ± 0,01 m fra planet til
innretningens høyttaler. For innretninger med flere høyttalere, skal avstanden bestemmes i
forhold til planet til høyttaleren nærmest mikrofonen.

2.1.2. Målingene av lydtrykknivåene skal foretas med en presisjonslydnivåmåler av klasse 1 som er i
samsvar med spesifikasjonene i IEC-publikasjon nr. 651, første utgave (1979).

Alle målinger skal foretas med tidskonstanten «F». Målingen av det samlede lydtrykknivå skal
foretas med veiekurve A.

Frekvensområdet til lyden som avgis skal måles i samsvar med Fouriers omformingsmetode av
lydsignalet. Ters-oktavfiltre, i samsvar med spesifikasjonene i IEC-publikasjon nr. 225, første
utgave (1969), kan også brukes. I dette tilfelle skal lydtrykknivået i frekvensen som har 2 500 Hz
som median bestemmes ved å legge til det kvadratiske gjennomsnitt av lydtrykkene i 2000-,
2 500- og 3 150 Hz-frekvensbåndet som ters-median.

I hvert av tilfellene skal bare Fouriers omformingsmetode anses som referansemetode.

2.1.3. LAI skal tilsvarende forsynes med strøm med følgende spenninger:

2.1.3.1. For en LAI forsynt med likestrøm, en av prøvingsspenningene på 6,5, 13 eller 26 V, målt ved
koplingsklemmen til strømforsyningen og som tilsvarer en nominell spenning på henholdsvis 6,
12 eller 24 V.

2.1.3.2. For en LAI forsynt med vekselstrøm skal strømtilførselen sikres av en generator av den type
som normalt brukes til denne typen LAI. LAIs akustiske egenskaper skal registreres for
generatorturtall som tilsvarer 50 %, 75 % og 100 % av det høyeste turtall for kontinuerlig drift,
angitt av produsenten. Under denne prøvingen skal generatoren ikke ha noen annen elektrisk
belastning. Bestandighetsprøvingen beskrevet i nr. 3 skal foretas i en hastighet angitt av
utstyrsprodusenten og valgt fra det ovennevnte område.
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2.1.4. Dersom det benyttes en strømkilde av likerettet strøm ved prøvingene av en LAI forsynt med
vekselstrøm, skal vekselstrømdelen av spenningen som måles ved koplingsklemmene, målt fra
amplitude til amplitude, ikke være høyere enn 0,1 V når alarminnretningene er i drift.

2.1.5. For LAI forsynt med likestrøm skal motstanden i koplingsledningene, herunder koplingsklemmer
og kontakter, være så nær følgende verdier som mulig:

- 0,05 ohm i 6-voltskretser,

- 0,10 ohm i 12-voltskretser og

- 0,20 ohm i 24-voltskretser.

2.1.6. Innretningen skal være fast montert, ved hjelp av en del eller deler levert av produsenten, på en
sokkel med en masse minst ti ganger så stor som innretningens, og som er minst 30 kg. Dessuten
skal det sørges for at refleksjoner på sidene av sokkelen og innretningens egne vibrasjoner ikke
har noen merkbar virkning på måleresultatene.

2.1.7. I samsvar med forholdene beskrevet ovenfor, skal lydtrykknivået veid i samsvar med A-kurven
ikke overskride 118 dB (A).

2.1.7.1. Dessuten skal lydtrykknivået i frekvensbåndet 1 800 til 3 500 Hz være høyere enn trykket til
deler med en frekvens over 3 500 Hz, og i alle tilfeller lik eller høyere enn 105 dB (A).

2.1.8. En innretning som gjennomgår holdbarhetsprøvingen angitt i nr. 3 nedenfor skal oppfylle
spesifikasjonene angitt over med en tilførselsspenning som varierer mellom 115 % og 95 % av
den nominelle spenningen for LAI som forsynes med likestrøm, og for LAI som forsynes med
vekselstrøm, med mellom 50 % og 100 % av generatorens høyeste turtall for kontinuerlig drift,
angitt av produsenten.

2.1.9. Tiden fra aktiveringsøyeblikket til det øyeblikk da lyden når det minimumsnivå som er fastsatt
i nr. 2.1.7, skal ikke overskride 0,2 sekund, målt i omgivelser med en temperatur på 20 ± 5 °C.

Denne bestemmelse gjelder særlig innretninger som har pneumatisk eller elektropneumatisk
drift.

2.1.10. Innretninger som har pneumatisk eller elektropneumatisk drift, og som har den pneumatiske
kretsen satt opp etter produsentens spesifikasjoner, skal ha samme akustiske ytelser som dem
som kreves for LAI med elektrisk drift.

2.1.11. For flertoneinnretninger der hver høyttalerenhet kan virke uavhengig, skal minimumsverdiene
angitt ovenfor oppnås ved separat drift av enhetene som utgjør innretningen. Maksimumsverdien
for det samlede lydnivå skal ikke overstiges når alle enheter som utgjør innretningen, virker
samtidig.

3. Holdbarhetsprøvinger

3.1. LAI skal forsynes med strøm med en nominell spenning og med de verdier for motstand i
koplingsledningene som er spesifisert i nr. 2.1.3 og 2.1.5 ovenfor. Den skal aktiveres 50 000
ganger, hver gang i ett sekund, fulgt av et opphold på fire sekunder. Under prøvingen skal LAI
ventileres av en luftstrøm med en hastighet på ca 10 m/s.

3.2. Dersom prøvingen foretas i et ekkofritt rom, skal rommet være stort nok til at varmen som
innretningen avgir under prøvingen, kan ledes bort på vanlig måte.

3.3. Omgivelsestemperaturen i prøvingsrommet skal være mellom +15 og +30 °C.
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3.4. Dersom LAIs lydnivåegenskaper ikke er de samme som før prøvingen etter at den er aktivert
halvparten av det fastsatte antall ganger, kan LAI justeres. Etter aktivering det fastsatte antall
ganger, og eventuell ny justering, må LAI oppnå de resultater som er fastsatt for prøvingen
beskrevet i nr. 2.1.

3.5. Lydalarminnretninger av den elektropneumatiske typen kan etter 10 000 aktiveringer smøres
med en olje anbefalt av produsenten.

4. Typegodkjenningsprøvinger

4.1. Typegodkjenningsprøvingene skal foretas på to prøver av hver type som produsenten har
innlevert for godkjenning, og begge prøvene skal gjennomgå alle prøvinger og må være i samsvar
med de tekniske spesifikasjonene fastsatt i dette tillegg.


