PŘÍKAZ K ZACHOVÁNÍ LETOVÉ ZPŮSOBILOSTI
CAA-AD-040/1999
Datum vydání: 3. dubna 1999

VRTULNÍK - TŘÍCESTNÝ VENTIL - KONTROLA
Týká se:vrtulníků vyrobených firmou EUROCOPTER typu AS 355, verzí E, F, F1, F2, N.
Důvod vydání:. objeveny případy selhání systému P2 třícestného ventilu (3-way coupling valve), které mohou vést ke snížení výkonu motoru a
změně jeho výkonových charakteristik
Datum účinnosti: 20. května, 1999
Provést v termínech:Jak je popsáno v DGAC AD 1999-083-056(A) (příloha tohoto PZZ).
Postup provedení prací: Dle pokynů v DGAC AD 1999-083-056(A).
Poznámky: Provedení tohoto PZZ musí být zapsáno do letadlové knihy. Případné dotazy týkající se tohoto PZZ adresujte na ÚCL technický inspektorát - Ing. B. Fiala. Pokud to vyžaduje povaha tohoto PZZ musí být zapracováno
do příslušné části dokumentace pro obsluhu, údržbu a opravy letadla.Tento PZZ byl vypracován na základě DGAC AD 1999-083-056(A).

Ing. Pavel MATOUŠEK
Ředitel technického inspektorátu
Úřad pro civilní letectví

EUROCOPTER
AS 355 Helicopters
P2 system 3-way coupling
1. EFFECTIVITY
AS 355 helicopters, versions E, F, F1, F2 and N.
2. REASON
This Airworthiness Directive is issued subsequent to the discovery in operation of some cases of failure of the P2 system 3-way coupling valve,
which can lead to a reduction in available engine power and change the performance characteristics of the helicopter.

3. MANDATORY ACTIONS AND COMPLIANCE TIME
The following actions are rendered mandatory :
3.1. Before the first flight, following the effective date of this Airworthiness Directive, insert the appropriate rush revision referenced below in
each flight manual (date code 99-03).
3.2. Insert the appropriate normal revision in each flight manual, with the identical number of the rush revision referenced below, within one
month following receipt of the normal revision and then, remove the rush revision inserted in accordance with paragraph 3.1. above.
Reference : Aircraft Flight Manuals, Rush Revisionç,: date code 99-03 :
RR 7E (AS 355 E)
RR 6D (AS 355 F)
RR 5E (AS 355 F1 )
RR 4D (AS 355 F2)
RR 6A (AS 355 N)
EFFECTIVE DATE :
On receipt from FEBRUARY 24,1999
EUROCOPTER
February 24,1999 AS 3 50Helicopters 1999-083-056(A)

