CERTYFIKA
T
,
ZGODNOSCI TYPU

Czech

numer ewidencyjny 06.888.932
wydany producentowi:

METEL s.r.o.
Žižkuv kopec 617
CZ - 552 03 Ceská Skalice
REGON: 25974289
na wyrób:
Nazwa:
Oznaczenie typu:

Systemy monitorowania
IPLOG

Modyfikacja:

Wymienione w za~~czniku tego certyfikatu

Miejsce produkcji:

Žižkuv kopec 617, CZ - 552 03 Ceská Skalice

dia którego zosta~o przeprowadzone
certyfikowanie zgodnie ze schematem
certyfikowania ISO/lEC 17067 - system 3, zgodnie ze schematem certyfikowania
TOV SOD Czech, których wyniki s~ zamieszczone
Raporcie z oceny, nr
ewidencyjny 06.930.143 z dnia 11.02.2014.
Wyzej wymieniony typ wyrobu spe~nia mozliwe do zastosowania wymagania
nast~puj~cych przepisówl dokumentów normatywnych, które by~ podstaw~ do
jego oceny:
CSN EN 60065:2003, CSN EN 60529:1993, CSN EN 55022 ed.3 :2011

Niniejszy certyfikat obowiqzuje do: 29.05.2019
Szczeg&y i warunki obowi~zywania s~ zamieszczone w za~~czniku do tego
certyfikatu i stanowi~ jego nieod~~czn~ cz~šé o obj~tošci 1 strony.
Ten certyfikat zostaje wydany na podstawie dobrowolnego
zast~puje wyjšcia osoby autoryzowanej albo notyfikowanej.

certyfikowania

W Pradze, dnia 29.05.2014
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TUV SUD Czech s.r.o .•

Novodvorská

994. 14221

Prague

4•

Czech Republic • certification(a)tuv-sud.cz
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Zatqcznik do Certyfikatu zgodnosci typu nr ewidencyjny: 06.888.932
1. Próbka wyrobu do oceny i certyfikowania
05.12.2013.

zgodnosci typu zostata zgtoszona w dniu

2. Certyfikat zostat wystawiony na podstawie dokumentów zleceniodawcy:
• Wniosek o certyfikacj~
3. U producenta wyrobu zostata przeprowadzona
ukierunkowana
na elementy
zapewniajqce
z wymaganiami certyfikowania.
4. Szczegótowe dane techniczne charakteryzujqce
VAC Modyfikacja:

ocena systemu zarzqdzania
kontynuowanie
zgodnosci

typ wyrobu:

12-24 VDC,
Nazwa:
10-60VDC
12-48VDC
+VBus
(5VDC)Wiegand
10
expander
centrala
monitoringu
czujnik
temperatury
PT1
i (GSM)
wilgotnosci
konwerter
zalania
podlqczenia
czytnik6w
z 00
protokolem
Napi*:cie

5. Wykaz waznych cz~sci dokumentacji technicznej:
• podane w Raporcie z oceny, nr ewidencyjny 06.930.143 z dnia 11.02.2014
6. Warunki obowiqzywania
• Certyfikat dotyczy tylko swojego posiadacza, wyrobów i miejsc produkcji, które Sq w nim
wymienione.
• przeniesienie certyfikatu przez jego wtasciciela na osoby trzecie jest niedopuszczalne,
podobnie jak korzystanie z certyfikatu przez osoby trzecie.
• Zmiany w wyrobie w stosunku do wykonania certyfikowanego
nalezy niezwtocznie
zgtaszaé do TOV SOD Czech. Ta okolicznosé moze spowodowaé uzaleznienie dalszego
kontynuovvania certyfikatu od przeprowadzenia dodatkowej oceny zgodnosci typu.
• Nadzór nad poprawnym dziataniem systemu zarzqdzania produkcjq u producenta
sprawuje TOV SOD Czech na podstawie zawartej umowy o czynnosciach kontrolnych w
czasie jednego roku.
• Ten certyfikat moze byé odnowiony na zqdanie.
• Ten certyfikat mozna kopiowaé wytqcznie w catosci, razem ze wszystkimi zatqcznikami.
• Do tego certyfikatu nie zostato urzqdzone prawo korzystania ze znaku TOV SOD Czech.
• Posiadacz certyfikatu
zobowiqzuje
si~ do prowadzenia
zapisów
o wszystkich
ewentualnych skargach dotyczqcych zgodnosci wyrobu z wymaganiami przepisów i norm
i udost~pniania tych zapisów organowi certyfikujqcemu TOV SOD Czech do dyspozycji.
• W sprawach blizej nieokreslonych (reklama, stosowanie znaku zgodnosci i certyfikatów)
obowiqzujq Ogólne warunki certyfikowania wyrobów w aktualnym brzmieniu.

Niniejsza wersja j~zykowa certyfikatu jest Uumaczeniem oficjalnej wersji czeskiej nr 06.888.932 z dnia
29.05.2014, kt6ra w przypadku sporu b~dzie uwazana za jedynq obowiqzujqcq i zostala wydrukowana
w dniu 29.05.2014.
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