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Autorizovaná

osoba c. 224

Institut pro testování a certifikaci, a. s., Zlín, Ceská republika
Notifikovaná osoba c. 1023 pro smernici 89/686/EHS týkající se požadavku na OOP

Certifikát ES prezkoušení typu
c. 11 0603 T/NB
vydaný v souladu s Narízením
vlády CR
pro osobní ochranný prostredek kategorie III:

c.

21/2003

Sb.,

které

transponuje

Smernici

89/686/EHS,

Ochranný odev pro likvidaci požáru
Typ: TRIGOMA HYRAX
Výrobce:

TRI GOMA, spol. s r. o.
Za Porícskou branou 22
11086 Praha 8
Ceská republika
DIC: CZ26440431
Tento Certifikát potvrzuje, že uvedený osobní ochranný prostredek splnuje základní požadavky
bezpecnost á ochranu zdraví konkretizované v harmonizovaných technických normách

na

CSN EN 340: 2004, CSN EN 469:2006 + A 1:2007, CSN EN 1149-5:2008
byl vyroben v souladu s výrobcem dodaným souborem technické dokumentace
a muže být použit zcela
bezpecne pro svuj zamýšlený úcel. Detailní popisy výrobku, výsledky prezkoumání predložené dokumentace a
provedených zkoušek vcetne jejich vyhodnocení jsou uvedeny v záverecném protokolu ITC c. 723300749/2011,
který je nedílnou soucástí tohoto Certifikátu.
Tento Certifikát je vydán za následujícich podminek:
1. Vztahuje se pouze k modelu OOP kategorie III podrobenému výše uvedeným zkouškám.
2. Nenaznacuje žádným zpusobem provedení dohledu nebo kontroly výroby OOP Notifikovanou osobou.
3. Povinností výrobce je zabezpecit shodu všech vyrábených OOP daného modelu
typem schváleným
prostrednictvím
tohoto Certifikátu a zabezpecit u Notifikované osoby kontrolu bud ES systémem rízení
jakosti výrobku nebo Systémem zajištení ES jakosti výroby prostrednictvím dohledu.
4.
Výrobce je povinen informovat Notifikovanou
osobu o všech modifikacích
schváleného
modelu a
pravidelne se informovat, zda v dusledku technického pokroku nedošlo ke zmene norem a postupu
provádených notifikovanou osobou, která v nezbytném prípade zmeny schválí dodatkem k puvodnímu
Certifikátu.
5.
Výrobce je povinen umistovat na každý OOP schváleného typu oznacen;' shody CE doplnené o císlo
Notifikované osoby podle vzoru:

s
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