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HASZNÁLATI MINTA KÖZLEMÉNYEK
Megadott használati mintaoltalmak

E. SZEKCIÓ - HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK
( 51 ) E04F 13/00

(2006.01)

B44F 11/00

(2006.01)

( 11 ) 0004510

2015.01.07.

( 21 ) U 13 00096
( 22 ) 2013.05.14.
( 73 ) Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Bratislava (SK)
( 72 ) Greguš Martin, Ing., Bratislava, (SK)
( 54 ) Építményfelület építőelem utánzattal
( 30 ) UV 6427

2012.05.14. SK

( 74 ) Kacsuk Zsófia szabalmi ügyvivő, KACSUKPATENT Kft., Budapest
( 57 )
Építményfelület, amely fal vagy válaszfal külső felszínén van ismétlődő építőelem utánzatával kialakítva, azzal
jellemezve, hogy
az utánzott építőelemnek színben és formában megfelelően kialakított színes vakolatot (5) tartalmaz, amelyet egy
alapon kihagyott vakolatlan hézagok (6) által meghatározott ismétlődő elemek alkotnak, és a vakolat (5)
vastagsága legalább 1 mm.

H. SZEKCIÓ - VILLAMOSSÁG, ELEKTROMOSSÁG
( 51 ) H05B 37/00

(2006.01)

( 11 ) 0004511

2015.01.07.

( 21 ) U 14 00219
( 22 ) 2014.09.26.
( 73 ) HungaroLux Light Kft., Budapest (HU)
( 72 ) Nagy Zsolt, Csévharaszt, (HU)
Szalai András, Budapest, (HU)
( 54 ) Tanuló, önbeálló közvilágítási lámpa
( 74 ) dr. Köteles Zoltán, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 57 )
Tanuló, önbeálló közvilágítási lámpa, több független LED fényforrással, valamint teljes és csökkentett fényáramú
üzemmóddal, kapcsolt közvilágítási hálózathoz, amelyben egy váltó üzemmód kapcsoló van, amellyel egy a
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független LED fényforrások legalább egy részét meghajtó áramgenerátor teljes vagy csökkentett áramú
üzemmódba van kapcsolva, azzal jellemezve, hogy van egy lámpánként beépített modulja (1), amely tartalmaz
egy a be- és kikapcsolás közötti világítási időt mérő órát (4), egy közvilágítási naptárat tároló beépített memóriát
(6), egy a világítási időt a közvilágítási naptárral összehasonlító komparátort (5), egy a komparátorhoz (5)
csatlakozó dátum meghatározó egységet (7), és egy a bekapcsolás után a dátum meghatározó egység (7) által
kinyert dátumhoz hozzárendelt idővel aktiváló, és azt követően egy adott takarék idővel deaktiváló üzemmód
kapcsolót (3), amellyel a hozzá kapcsolódó áramgenerátor (9) legalább két különböző áramú üzemmód egyikébe
van kapcsolva.

A rovat 2 darab közlést tartalmaz.
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