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I. Datele de identificare a cererii
(21) Nr. depozit: s 2012 0035

(32) Data de prioritate recunoscută:
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Raport de documentare internaţională:
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(51) (Int.Cl): Int.Cl: G01R 33/00 (2006.01) G08B 13/24 (2006.01)
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G01D 4/00 (2006.01)
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II. Condiţii de unitate a invenţiei:
X satisface
Note:
III.Revendicări: claritatea, susţinerea de descriere
Note:
X satisface

nu satisface

nu satisface

IV. Colecţii şi Baze de date de brevete cercetate (denumirea, termeni caracteristici, ecuaţii de
căutare)
MD (Documentare Invenţii (inclusiv cereri nepublicate)) G01R 5/14 (2006.01)
G07C 11/00 (2006.01)
G08B 13/24 (2006.01)
G01D 4/00 (2006.01)
indicator, magnet

EA, CIS (Eapatis) – – Int. Cl.: G01R 33/00 (2006.01)
G01R 5/14 (2006.01)
G07C 11/00 (2006.01)
G08B 13/24 (2006.01)
G01D 4/00 (2006.01)
индикатор, магнит

V. Baze de date şi colecţii de literatură nonbrevet cercetate

Int. Cl.: G01R 33/00 (2006.01)

da

VI. Documente considerate a fi relevante
Categoria* Date de identificare ale documentelor citate si, unde este
cazul, indicarea pasajelor pertinente
D
RU 2002123676 A 2004.06.10
C
MD 393 Y 2011.06.30
A
RU 2002107034 A 2003.11.27
A
MD 4034 C2 2010.04.30
A
MD 2270 C2 2003.09.30

Numărul revendicării
vizate
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5

* categoriile speciale ale documentelor citate
A – document care defineşte stadiul anterior
T – document publicat după data depozitului sau
general
a priorităţii invocate, care nu aparţine stadiului
pertinent al tehnicii, dar care este citat pentru a
pune în evidenţa principiul sau teoria pe care se
bazează invenţia
X – document de relevanţă deosebită invenţia E – document anterior dar publicat la data depozit
naţional reglementar sau după aceasta dată
revendicată nu poate fu considerată nouă sau
implicând activitate inventivă când
documentul este luat în consideraţie de unul
singur
Y – document de relevanţă deosebită invenţia D – document menţionat în descrierea cererii de
brevet
revendicată nu poate fu considerată ca
implicând activitate inventivă când
documentul este asociat cu unul sau mai
multe documente de aceiaşi categorie
O - document referitor la o divulgare orală,
C – document considerat ca cea mai apropiată
un act de folosire, la o expoziţie sau la orice
soluţie
alte mijloace de divulgare
& – document, care face parte din aceeaşi familie de
P - document publicat inainte de data de
depozit, dar după data priorităţii invocate

brevete
L – document citat cu alte scopuri
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