•

CERTIFIKA T TYPU
Czech

evidencní císlo 06.888.932
vydaný výrobci:

METEL S.f.O.
Žižkuv kopec 617
CZ - 552 03 Ceská Skalice
IC: 25974289
na výrobek:
Název:

Monitorovací
IPLOG

Typové oznacení:
Modifikace:

systémy

uvedeny v príloze tohoto certifikátu
Žižkuv kopec 617, CZ - 552 03 Ceská Skalice

Místo výroby:

u kterého byla provedena certifikace dle certifikacního schématu ISO/IEC 17067
- systém 3 v souladu s certifikacním systémem TOV SOD Czech a jejichž
výsledky jsou uvedeny ve Zpráve o hodnocení evidencní císlo 06.930.143 ze
dne 11.02.2014.
Výše uvedený typ výrobku splnuje aplikovatelné
požadavky následujících
predpisu/ normativních dokumentu, které byly základem pro jeho hodnocení:
CSN EN 60065:2003, CSN EN 60529:1993, CSN EN 55022 ed.3 :2011

Tento certifikát platí do: 29.05.2019

Podrobnosti a podmínky platnosti jsou uvedeny v príloze tohoto certifikátu, která
tvorí jeho nedílnou soucást a obsahuje 1 stranu.
Tento certifikát je vydán na základe dobrovolné certifikace a nenahrazuje výstupy
autorizované nebo notifikované osoby.

V Praze, dne 29.05.2014

TOV SOD Czech s.r.o .•

Novodvorská 994 • 14221 Prague 4 • Czech Republic • certification@tuv-sud.cz

Príloha k Certifikátu typu ev.

C.

06.888.932

1. Vzorek výrobku byl k hodnocení a certifikaci typu prihlášen dne 05.12.2013.
2. Certifikát byl vystaven na základe podkladu objednatele:
• Žádost o certifikaci
3. U výrobce výrobku bylo provedeno posouzení systému rízení výroby zamerené na prvky
zajištující pokracování shody výrobku s požadavky certifikace.
4.

Podrobné technické údaje charakterizující

Komponenta - typ

typ výrobku:

monitorovací
10-60VDC
Název
12-48VDC
12-24
VDC,
VAC
teplotní
monitorovací
teplotnl
prevodnlk
cidlo+vlhkost
cidlo
tep!.centrála
centrála
. cidla
+VBus
PT100
(GSM)
(5VDC)
cidlo
zaplaveni
pripojeni
10 expandér
ctecek
s protokolem
Wiegand
Napájení

5. Seznam duležitých cástí technické dokumentace:
• jsou uvedeny ve zpráve o hodnocení evidencní císlo 06.930.143 ze dne 11.02.2014.
6. Podmínky platnosti
• Certifikát platí pouze pro svého majitele a pro výrobky a výrobní místa v nem uvedená.
• Prenášení certifikátu jeho majitelem na tretí osoby je neprípustné, stejne jako používání
certifikátu tretími osobami.
•

•
•
•
•
•

•

Zmeny výrobku oproti certifikovanému provedení je treba neprodlene sdelit TOV SOD
Czech. Tato okolnost muže ucinit další pOkracování certifikátu závislé na dodatecném
posuzování shody.
Dozor nad rádnou funkcí systému rízení výroby u výrobce provádí TOV SOD Czech na
základe uzavrené smlouvy o kontrolní cinnosti ve lhute 1 rok.
Tento certifikát je na vyžádání obnovitelný.
Tento certifikát lze kopírovat pouze vcelku, vcetne všech príloh.
K tomuto certifikátu nebylo zrízeno právo užívání zkušební znacky TOV SOD Czech.
Majitel certifikátu se zavazuje vést záznamy o všech prípadných stížnostech týkajících se
souladu výrobku s požadavky predpisu a norem a dát tyto záznamy certifikacnímu
orgánu TOV SOD Czech k dispozici.
V blíže neuvedeném
(reklama, používání zkušební znacky a certifikátu) se rídí
Všeobecnými podmínkami pro certifikaci výrobku v platném znení.
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