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Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen EASA:n päätöksen 2/2003 mukaisesti suunnitteluvaltion lentokelpoisuusmääräyksen 
noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, 
jollei Ilmailuhallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen 
määräaikaishuoltoja. 

Euroopan lentoturvallisuusviraston lentokelpoisuusmääräys EASA2009-0190 
EUROCOPTER. Hätäkellukkeiden tarkastus 
Koskee: Helikoptereita EC 120 B ja EC 130 B4, kaikkia sarjanumeroita, jos helikopteriin on asennettu luetellut 
hätäkellukkeet. 
EC 120 B: vasen (LH) kellukeasennus, osanumero 215674-0, 215674-1 tai 215674-2, joka sisältää kellukkeen 
osanumero 215481-0, oikea (RH) kellukeasennus, osanumero 215675-0, 215675-1 tai 215675-2, joka sisältää 
kellukkeen osanumero 215481-0. 
EC 130 B4: LH kellukeasennus osanumero 217227-0, joka sisältää kellukkeen osanumero 217174-0, RH 
kellukeasennus osanumero 217228-0, joka sisältää kellukkeen osanumero 217195-0. 

Lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet: 
A. Jos hätäkelluke on 9.9.2009 ollut asennettuna 250 lentotuntia (FH) tai enemmän ensiasennuksesta tai edellisen 

peruskorjauksen jälkeen, toimi seuraavasti: 

a. Seuraavan 50 FH:n aikana tai 9.10.2009, kumpi tulee ensin, tarkasta hätäkellukeasennus Eurocopter 
Alert Service Bulletin (ASB) EC 120 ASB 05A011 tai EC 130 ASB 05A008 kappaleen 2 ohjeiden 
mukaisesti. Toista tarkastus 300 FH välein. 

B. Jos hätäkelluke on 9.9.2009 ollut asennettuna alle 250 lentotuntia (FH) ensiasennuksesta tai edellisen 
peruskorjauksen jälkeen, toimi seuraavasti: 

a. Ennen kuin kellukeasennukselle tulee 300 FH täyteen, tarkasta hätäkellukeasennus Eurocopter Alert 
Service Bulletin (ASB) EC 120 ASB 05A011 tai EC 130 ASB 05A008 kappaleen 2 ohjeiden 
mukaisesti. Toista tarkastus 300 FH välein. 

C. Jos löysit tarkastuksessa vikoja, suorita jatkotarkastukset ja korjaavat toimenpiteet ennen seuraavaa lentoa EC 
120 ASB 05A011 tai EC 130 ASB 05A008 kappaleen 2 ohjeiden mukaisesti. 

D. 9.9.2009 jälkeen älä asenna helikopteriin hätäkellukkeita, jotka eivät täytä lentokelpoisuusmääräyksen 
vaatimuksia. 

Tehty toimenpide sekä EASA-lentokelpoisuusmääräyksen numero on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan. 

Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla 
vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen EASA:lle osoitteessa 
European Aviation Safety Agency, Postfach 10 12 53, D-50452 KÖLN, Saksa. 


