
Certifikát EU typové zkoušky 

 

Tento certifikát EU typové zkoušky se vztahuje na následující skupinu produktů 

podporovanou testováním podle příslušných norem / technických specifikací a 

přezkoumáním dokumentace technického souboru: 

Po zkoušce EU se ukázalo, že tato skupina výrobků splňuje příslušné základní požadavky 

na zdraví a požadavky podle přílohy II nařízení OOP (EU) 2016/425 jako výrobek 

kategorie II. 

 

Reference na produkt: 

WX-V 1001 Vesta s vysokou viditelností ve žluté nebo oranžové barvě s gramáží 125 

g/m2 se dvěma pruhy retroreflexní pásky kolem trupu 

 

WX-V1002 Vesta s vysokou viditelností ve žluté nebo oranžové barvě s gramáží 125 

g/m2 se dvěma pruhy retroreflexní pásky kolem trupu a jednou přes každé rameno 

 

Nejmenší dostupná velikost: Velikost M - obvod hrudníku 134 cm 

 

Klasifikace: 

ISO 20471:2013+A1:2016 

Oblast viditelného materiálu 

 

WX-V1001 třída 2 

WX-V1002 třída 2 

 

použité normy/technické specifikace: 

EN ISO 13688 :2013, EN ISO 20471:2013+A1:2016 

 

technické zprávy/dokumenty o schválení 

SATRA: SPC0288852/1934 Issue 2, SPC0251559/1645/1 Issue 2 

TUV 50092825 001 

 

 

datum prvního vydání : 02/12/2019 

datum vydání : 07/01/2020 

 

datum spotřeby : 02/12/2024 

 

 

 

 

 

 



Podmínky 

 

Kromě standardních obchodních podmínek SATRA Technology a podmínek uvedených v 

aktuální certifikační smlouvě platí následující podmínky. 

Držitel certifikátu je oprávněn označovat produkty uvedené v tomto certifikátu v 

souladu s přílohou V (Modul B) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 

ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích, když vypracovalo 
prohlášení EU o shodě výrobku. 

 

Vezměte prosím na vědomí: 

 

1. Je-li výrobek klasifikován jako kategorie III, pak výrobní označení CE závisí na 

aktuální shodě s Nařízením 2016/425 modul C2 nebo modul D. (kromě těch, které jsou 
speciálně vyrobeny tak, aby vyhovovaly jednotlivému uživateli) 

2. Úplné podrobnosti o rozsahu certifikace a certifikovaném produktu jsou uvedeny v 

technické dokumentaci výrobce. 

3. Existuje-li překlad tohoto osvědčení, za směrodatný text se považuje anglická verze. 

4. Certifikace je omezena na výrobu prováděnou na místech uvedených v technické 

dokumentaci výrobce. 

5. Průběžně vyráběný produkt musí být v souladu s certifikovaným produktem a 
uvedeným v tomto certifikátu. 

6. Výrobce informuje SATRA Technology o jakýchkoli změnách certifikovaného výrobku 
nebo technické dokumentace. 

7. Pokud jsou výsledky získané během typové zkoušky v rámci rozpočtu nejistoty ve 

srovnání s požadavkem na vyhovění, klasifikací nebo úrovní výkonu, pak je 

odpovědností výrobce zajistit, aby vnitropodniková kontrola výroby a výrobní tolerance 

byly takové, aby byl výrobek umístěn na trh splňuje uvedené požadavky , klasifikace 
nebo úrovně výkonnosti. 

8. Tento certifikát bude uchovávat spolu s příslušnou technickou dokumentací na 

bezpečném místě u klienta uvedeného na tomto certifikátu. Předložení tohoto certifikátu 

a jiné dokumentace může požadovat zástupce vlády členského státu ES. 

9. Tento certifikát se vztahuje pouze na stav testovatelných položek v době 
certifikačního postupu a podléhá uvedenému datu expirace. 

10. SATRA si vyhrazuje právo odebrat tento certifikát, pokud se zjistí, že se změnily 

podmínky výroby, designu, materiálů nebo balení, a proto již nesplňují požadavky 
nařízení 2016/425. 

 


