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l.l

shojové zaľiadenia

ES skúškatypu

(Modul B)
Prĺloha IX' čl.l2 ods.

3 písm' b) a ods.4 písm. a)

Smemice 20061421F,5
v ľegulovanej oblasti
.B

Komplexné zabezpečenie kvality

É
a)

(Modul H)

(l

Príloha X, čl.l2 ods. 3 písm. c) a ods.4 písm. b)
Smemice 2006/42lES
v ľesulovanei oblasti
Schéma lav neľegulovanej oblasti

aÚ

N

ro

o
(n

Smemica 2006/42lES
(Naľiadenie vlády SR
č.436/2008 Z' z.)

MP t/102/
MP n/102t
MP t3/102t

Smeľnica 2006l42/Es
(Nariadenie vlády SR
č. 436/2008 Z. z.)
Smernica 2009ll}4lES
(Naľiadenie vlády SR
č.392/2006 Z. z.)

2.1

Spotrebiče spal'ujúce plynné

palivá

EU skúškaýpu - ýľobný typ
(Modul B)

Naľiadenia EP a R (EU) 20161426
v regulovanej oblasti

Príloha III, bod
.6t

6
vl)

a

2016/426

1

Zhoda s typom založená na vnútoľnejkontľole výľoby
a skúškachvýľobku pod dohl'adom v náhodných
intervaloch

a

CS TsU č.l
MP 12lt02l
NariadenieEPaR(EU)

MP 2n02t

MP tt/102/
MP t3/102/

(Modul C2)

o

Pľíloha III, bod 2 Naľiadenia EP a R (EU) 20|61426
v regulovanej oblasti

cí

a

Zhoda s typom založeĺána zabezpečení kvality
ýrobného procesu

o

ModulD)

é)

PľílohaIII, bod 3 Naľiadenia EP a R (EÚ) 20161426

o

v ľegulovanej oblasti

(n

ôl

Zho da založená na oveľení jednotky

(Modul G)

3.1

ž.
.š 9'

^9

Ešä
=-o
lo'ž,
ž'EŔ
.98
É>

ň;!
c'i

e

Emisie hluku zariadeni
používaných vo vonkajšom
pľiestoľe

Príloha III, bod 6 Nariadenia EP a R (EU) 20|61426
v resulovanei oblasti
Vnútorná konhola výroby s posudzovaním technickej
dokumentácie a pravidelnou kontrolou
Príloha VI Smernice 2000/14lEs
v ľegulovanej oblasti
oveľovanie jednotlivého zariadenia
Pľíloha VII Smernice 2000/14lES
v regulovanei oblasti
Schéma 1a v neregulovanej oblasti

Smernica 2000/14lES
(Naľiadenie vlády SR
č.78/2019 Z. z.)

MP 7/I

(N
č.'7

CS TSU

MP t2n02/
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4.1

Tlakové zar|adenia

Vnútomá kontrola výľoby a skúškytlakového zariadenia

(Modul Ä2)

Smemica 20141681EU
(Nariadenie vlády SR
č. l/2016 Z. z.)

v ľegulovanej oblasti

MP 4ll02l

pod dohl'adom v náhodných inteľvaloch

PľílohaIII, bod 2 Smernice 20l4/68/EÚ

EU skúškatypu posúdenímvzoľky ýpu / posúdením
návrhu ýpu

MP 1ý102/
MP 13lt02l

(Modul B)

Príloha III, bod 3 Smeľnice 201416819Ú
v regulovanej oblasti
Zhoda s typom zaloŽená na vnútomej kontľo|e výroby
a skúškachtlakového zariadenia pod dohľadom
v náhodných inteľvaloch

(Modul C2)

Príloha III, bod 4 Smemice 2O14l68lEU
v regulovanej oblasti
Zhoda s typom za|oŽená
ýrobného procesu

ĺa zabezpečeni kvality

(Modul D)
PľílohaIII, bod 5 Smeľnice 20141681F]Ú
v ľegulovanej oblasti

Zabezpečenie kvality výľobnéhopľocesu

(Modul D1)

PľílohaIII, bod 6 Smemice 2o14l68/EÚ
6l

v regulovanej oblasti

q)

E6l
€B

N

'9
o

'jí
C!

Ir

+

Zhoda s typom zaloŽenánazabezpečení kvality
tlakového zaľiadenia

(Modul E)

Pľíloha III, bod 7 Smernice 2}14168lBÚ
v regulovanej oblasti
Zabezpeéenie kv a|iý záveĺeénejkontľoly a skúšania
tlakového zaiaden|a

(Modul

El)

Príloha III, bod 8 Smemice 2O14/68|EU
v regulovanej oblasti

Zhoda za|oŽeĺá na overení jednotlivého tlakového

zaiadenia
(Modul G)

Príloha III, bod l0 Smernice 2O14|68/EU
v ľegulovanej oblasti

Zhodazaložená na úplnom zabezpečenĺkva|ity

(Modul H)

PľílohaIII, bod 1l Smernice 2014l68lEU
v ľegulovanej oblasti

Zhoda založená na úplnom zabezpečeníkvality
preskúmaní návrhu

a

(Modul

Hl)

Príloha III, bod l2 Smemice 2014/68lBÚ
v ľegulovanej oblasti

SNAS

3/r0
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]r]ĺl ľíll'yl l,r,,ĺl

5.1

j

ĺ r ĺ |(iil

l

r

Jednoduché tlakové nádoby

ĺ;'l,iĺiil i !ĺlĺi]i l'i,rt,J

i

ĺ.l

i'iil

EU skúškaýpu
(Modul B)

Príloha II, bod

l Smemice 2ol4/29/EÚ

v ľegulovanej oblasti

I I

l.ltt'

i {j

irrt.-

rl

I

! : tii.,,,

Smernica 20l4l29lEU
(Naľiadenie vlády SR
č.234/2015 Z. z.)

MP

5t102t

Zhoda s typom zaloŽená na vnútornej kontľole výľoby
a skúškachnádoby pod dohl'adom

o

(Modul

\aB

\(,

Cl)

Príloha II, bod 2 Smernice 2Ol4l29lEU

o

v regulovanej oblasti

6t

\o

Zhoda s ýpom založeĺá na vnútornej kontľole výľoby
a skúškachnádoby pod dohľadom vykonávaných
v náhodných inteľvaloch

(,

ô

(Modul C2)

6)

Príloha II, bod 3 Smemice 20l4/29/EU
v regulovanej oblasti

l.n

Zhoda s typom založená na vnútomej kontľole výroby

(Modul C)

at

6.1

Elektľickézaľiadenie určené
na pouŽívanie v rámci

EE

limitov napätia

'9>
é)š

určiých

Príloha II, bod 4 Smernice 2Ol4/29lEU
v ľegulovanej oblasti
Schéma 1a v neregulovanej oblasti

Smernica 2014/35/EV
(Nariadenie vlády SR
č. 148/2016 Z. z.)

CS TsU č. l
MP t2/102t

.9 .e
E9
o95
6l >o

N.6
lŕtr
9\('

t>

6.9
Í-r ä
.d .i
'N

o

&
7.1

Elektľomagnetická

kompatibilita

(d

o

BS
95
É!
šE

EU skúškaýpu
(Modul B)

Pľĺloha III, časťA Smernice 2ol4/30EU
v ľegulovanej oblasti
Schéma 1a v neľegulovanej oblasti

*6
hl

ľ-

Smemica 2014/30/EU
(Nariadenie vlády SR
č.l27/20|6 Z. z.)

MP 8tr02t
Smemica 2014l30lEÚ
(Naľiadenie vlády SR
č. |2712016 Z. z.)

cs TSU č' l

MP t2n02t
8.r

.J
a!

$J
O

o
q)

a
N
()

€

É

Bezpečnosť hračiek

ES skúška typu
Členot 20 Smemice 2009/48/ES
v regulovanej oblasti
Schéma la v neregulovanej oblasti

Smemica 20091481F'5
č.78l20l2 Z. z.)

(Ztl<on

MP6/1022ŤR
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lľĺ.jľ'ĺlĺ,l,
!l'lĺĺŕil i i(ĺ rl
9.1

ŕĺ; ll ĺlij [ ) i |,:: íi; l rll

Rúry' nádrže a pľíslušenstvo
na pitnú vodu:

l.Ll]

Systém I+ v regulovanej oblasti

- Potľubnéa zásobníkové

Hydľanty a hadicové hasiace
zariadenia

ĺ,;

r

liĺ

] i

],l|]'l

i'ji:i]1., ĺtri l: tiľf

Zákon č. 133/2013 Z, z.

VyhláškaMDVRR SR

č.16212013 Z. z.
SK technické posúdenie

systémy
- Rúry na tlakové
a beztlakové ľozvody pitnej
vody v budovách alebo mimo
budov,
inštalované na povrchu alebo
pod povľchom
- Pripájacie hadice
- Armafury, tvaľovky, spojky
a čerpadlá
9.2

i

MP 9/102/

Systém l vregulovanej oblasti

Naľiadenie EP a R

č.305l20l1
STN EN 67I-I
STN EN 67I-2

STN EN 14384
STN EN 14339

MP 9n02/
Komponenty sprinkleroých
a im podobných hasiacich

Systém I v ľegulovanej oblasti

zaiadeni

č.16212013 Z. z.
sTN EN 12416-t+A2
STN EN I3565-1
SK technické posúdenie

Komponenty práškových
hasiacich zariadeni
Komponenty penoých
hasiacich zmiadení
Komponenty aeľosóloqých
hasiacich zariadeni

!

o

Zákoné' 133/20|3 Z' z.
Vyh|áškaMDVRR sR

MP 9lt02l

\0)

o
6l

(n

9.3

o\

Poklopy

a vtokové mreŽe
na použitie vo vozovkách,
na odstavných pruhoch,

Systém I v regulovanej oblasti

Zákonč.l33l20l3 Z. z.
VyhláškaMDVRR sR
č.16212013 Z. z.
STN EN 124.I
sTN t3 6507
SK technické posúdenie

na paľkoviskách a spevneqých

plochách mimo budov

MP 9lt02l

9.4

Za tep|a valcované, za sfudena
tvaľované alebo inak vyľobené

kovové prierezy

Systém 2* v regulovanej oblasti

Naľiadenie EP a

R

č.305l201l
sTN EN 10210-t
sTN EN 102r9-l
sTN EN 10025-l

(profily)

rÔznych tvarov, Žl'aby, duté

pľofily, rury a ploché ýrobky
(dosky' plechy, pásy)

MP 9/102t

9.5

Čeľpacie stanice odpadových

vôd

zz-6'ĺ-la;

Schéma 1a v neregulovanej oblasti

CS

MPI
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ll)|1lľĺ.lll' ]l irlli il

ťl,i Il

r

Výrobky na dopľavu, rozvod
a skladovanie plyru alebo

(r'i'l

il

ĺi ľl l..i' ĺ'ĺi ťĺl'r,j i l ll l\7

Systém l vregulovanej oblasti

ď vonkajšieho
zásobníka, poslednej ľedukčnej
tlakovej stanice alebo pľvého
oddelbvacieho ventilu (vždy
mimo budovy) po vstup
do systému na ohľev vody,
na vykuľovanie alebo
chladenie budovy, ako sú rury,
pľípojnéhadice, nádrŽe,
tvaľovky, spojky, aľmatury
a bezpečnostn é zať'adenila
a potrubné a zásobníkové
systémy skladajúce sa z ýchto
výrobkov; na účelna ktoý sa
vzťahujú PPB, ana inštaláciu
v pľiestoľoch, kde sa vyŽaduje
poŽiarna odolnosť
tekutého paliva

r

]

aj

il;]. ĺi] i.'il,a

]

l

ll' ']ii|,l

Nariadenie EP a

č.305l20ll

R

STN EN 331

MP 9/tL2t

Výľobky na dopľavu' ľozvod
a skladovanie úŽitkovej vody,
ako sú rury, pľípojnéhadice,
nádľŽe, tvaľovky, spojky,

čerpadlá" aľmatúry
a bezpečnostnézariaden|a
a potľubné a zásobníkové
systémy skladajúce sa z ýchto
ýrobkov; na účel,na ktoý
sa vzťahujú PPB' s členením

Eo

podl'a TRO:

*

\0)

(Al,42, B, C)*

VyhltÍška MDVRR ,sR

č. 162/2013 Z. *, S 4 ods. 2

Átr

písm. a)

(,)

6l

(h
o\

9.6

Výľobky na dopľavu, ľozvod
a skladovanie plynu

alebo tekutého paliva

ď

vonkajšieho zásobník4
poslednej redukčnej tlakovej
stanice alebo prvého
oddelbvacieho ventilu (vždy
mimo budovy) po vstup
do systému na ohrev vody,

navykurovanie alebo

chladenie budovy' ako sú ľury,
pľípojnéhadice, nádrže,
tvaľovky' spojky, armatury
a bezpečnostnézuiadenia
a potľubné a zásobníkové
systémy skladajúce sa z ýchto
výľobkov; na zá'kladný účel

Výľobky na dopľavu, ľozvod
a skladovanie úŽitkovej vody'
ako sú ľury, pľípojnéhadice,
nádľže' tvarovky, spojky,
čerpadlá" aľmatúry
a bezpečnostnézariadenia
a potrubné a zásobníkové
systémy skladajúce sa z ý chto

ýrobkov; na vykurovacie
systémy

Schéma la v neregulovanej oblasti

sTN

13 7300

sTN

38 6456
38 6457

srN

STN EN 2I5
STN EN 593
STN EN 969

sTN EN 1254-1,2,3,5

STN EN I0242
STN EN 10284
STN EN 12288
sTN EN 13443-l+A1,2+At
STN EN I3774
STN EN 10255+A1
STN EN IO57+AI

Cs TSU č. l
MP 12lt02t

Pľíloha k ľozhodnutiu č.009/95221202111a k osvedčeniu o akľeditácii č. P_018 zo dňa 07.07.2021.

6t10

Prĺloha j e neoddelitelhou súčasťou
uvedeného osvedčenia

l'.l
,;\li

lili'i'''dlĺ!

9.7

]

l}

i|ĺj; Il iĺ.íĺl

I

Spotrebiče na tuhé palivá
na vykurovanie obytných

(

:'l' líiil.. i,)lr' ''I,Jil jll]'i

Schéma la v neľegulovanej oblasti

pľiestoľov, ako sú kachle, pece
a vstavané spotrebiče
(kozubové vložky a pod.)

|l

ialĺlil]i]iiĺ

ĺ!l1,|!!l,}

sTN EN 12809ĺ)
sTN EN 12815')
sTN EN 13229t)

STN EN I324OI)
STN EN 14785D

sTN EN

srN EN

Spotľebičena fuhé palivá
na varenie pľe domácnosť

152501)

442-7t)

CS TSU č. l

MP

Vykurovacie telesá spal'ujúce
kvapalné alebo plynné palivá

r0)

]

12/102t

Vykuľovacie telesá

a)

6l

bez vlastného zdľoja energie
najmä ľadiátory, konvektory,

(h
o\

teplovzdušné konvektory
vrátane

0)

l0.l

jednotkoých

ventilátoľov, vykurovacie lišý
a štľbiny, stľopné sálavé
panely a d'alšie stacionáme
vykuľovacie telesá, stenové
a podlahové vykurovacie
systémy

Vykuľovacie kotly

Schéma la v neľegulovanej oblasti

6t

o

.Ý
.E >'
6!>

STN EN 303-5

Cs TSU č' I

10.2

Eô

Solĺĺrnekolektory a systémy

Schéma 5, 1a v neregulovanej oblasti

MPl

SOLARKEYMARK
Scheme Rules

6lL

STN EN 12975-I+A1
STN EN 12976-I
STN EN ISO 9806

!d
.B
.B

N

CS Keymaĺk

11.1

Bicykle

Schéma la v neregulovanej oblasti

MP

121102/

STN EN TSO 42IO-1,2,3,

4,5,6,',1,8,9

STN EN ISO 8098
STN EN I1243

lt.2

Kočíky

Schéma la v neregulovanej oblasti

E

o

CS TSU č. l

ž.
\o

É

I 1.3

o
O

Školsképotľeby

Schána la v neregulovanej oblasti

Á

é)

é
rh

MP t2lt02/

sTN EN 7 I -7,2,3,4,5,7,9
STN EN 62I 15

CS TsU č. l

€)

.l
\o

CS TsU č' 1
MP t2lt02/
STN EN 1888

11.4

Výrobky zo skla, keramiky
ichádzajúce
do sýku s požívatinami
alebo ústami
a p orcelánu pr

Schéma la v neľegulovanej oblasti

MP

12/102/

Smeľnica Rady 84/500/EHs

Výnos MP SR a MZ SR
č.179912003-100

sTN 70 3l
STN 70

STN
STN
STN
STN
STN
STN

Cs TSU č.
MP t2n02t

'7110
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I 1.5

Obaly

a

kontajnery spolu

s obalmi a kontajnermi

Schéma la v neregulovanej oblasti

na prepravu nebezpečných
1átok:

ADR, RID,IMDG-code,
IATA.DGR, RTDG, ADN
DrN 30722-1,2
DrN 30720-1

- cistemy, sudy, bubny, kade

nádoby
- pľe ľôzny mateľiál (okrem
plynu), (okľem kábloých
bubnov' rakiev a uľien)
a pod.

!

.ee

x'ä
9'.
Eä
,ä7
zÉ

STN EN ISO 16106
sTN ISO 1496-1,3,4,5
sTN EN rSO 13274
sTN EN rSO 16495

CS TSU č. 1
11.6

Hasiace pľístroje a zať'adenia
a ich komponenty

Schéma la v neregulovanej oblasti

Ŕ
cl

12.1

Elektľickéa elektronické

Ekodizajn

zaĺiadenia v domácnosti
a kancelárskych zariadeniach
v súvislosti so spotrebou
elektľickej energie v stave
pohotovosti a vo vypnutom

Schéma 1a v neregulovanej oblasti

12.3

Bezupchávkové samostatné
obehové čeľpadlá
a bezupchávkové obehové
čerpadlá integľované
vo ýľobkoch

Ekodizajn

Vodné čerpadlá

Ekodizajn

Schéma la v neľegulovanej oblasti

o

EN
EN
EN
EN

EN
EN

3-7+AI
3-8

3-9
3-10
1866-1,2,3
14540

EN 694

EN

1947

CS TsU č. l
MP t2lt02/
Smemica 2009/125lES
(Zákon č. 52912010 Z. z')
Naľiadenie komisie (ES)
č.127512008
č. 1

MP 12n02/

Smeľnica 2009/|25/Es
(Zäkon č. 529 12010 Z. z.)
Naľiadenie komisie (ES)

č.64l/2009

Schéma la v neregulovanej oblasti

E

STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN
STN

cs TsU

stave
12.2

MP t2/102/

cS TSU č. l
MP t2/102/
Smernica 20091125/ES
(Zákon č. 529/2010 Z. z.)
Naľiadenie komisie (EU)
č.5411201.2

\0)

A

CS TSU č. l

N

12.4

Pľáčky pre domácnosť

Ekodizajn
Schéma 1a v neľegulovanej oblasti

!(J
o

ôo

o
trl

MP

t2/1021

Smemica 2009/125lES
(Zákon č. 529 /2010 Z. z.)
Nariadenie komisie (EU)
č. l0l5/2010

CS TSU č' 1

al

Eneľgetické štítkovanie
Schána la v neregulovanej oblasti

MP t2tr02/
NariadenieEPaR(EU)
201711369
(Zžt<on č. 30712018

12.5

Jednoduché set- top boxy

Ekodizajn
Schéma la v neľegulovanej oblasti

Z. z.)

flliiľ"ffi"r
N
č. I

CS

MP

12/t

Príloha k ľozhodnutiu č.009/9522l2021/1a k osvedčeniu o akľeditácii č. P-018 zo dňa07.07.2021,

8/10

P r íl oha j e ne oddel it elhou súčasťou

uvedeného osvedčenia

12.6

Vysávače

Ekodizajn

Schéma la v neľegulovanej oblasti

Smernica 2009ll25lBs
(Zäkon č. 529/2010 Z. z.)
Nariadenie komisie (EU)

č.666/2013

CSTSU č. l
MP 1211021

Energetické štítkovanie
Schéma 1a v neľegulovanej ob|asti
o

.h

NaľiadenieEPaR(EU)
2017/1369
(Zékon č. 30712018 Z. z.)

CS TSU č. l

\o

MP

.B

t2/1021

N

q)

äD
q)

É

Í-1

N

12.7

Transformátory

Ekodizajn
Schéma 1a v neľegu|ovanej oblasti

Smernica 2009ll25lES
(Zékon č. 529120|0 Z. z.)
Naľiadenie komisie (EU)
č.54812014

CS TsU č. l
MP l2lt02t

l3.l

Rádiové zariadenia

EU skúškatypu
(Modul B)

Príloha III Smemice 20t4/53lEU
v ľegulovanej oblasti
Zhodazaložená na úplnom zabezpečeníkvality

(Modul H)
Príloha IV Smernice 2O14l53lEU

Smernica 20l4l53lEÚ
(Naľiadenie vlády SR
č. 193120|6 Z. z.)

MP t0lr02t
MP tllt02l
MP t3t102t

v regulovanej oblasti
(g

c)
aÉ

al

N

\q)

Schéma 1a v neľegulovanej oblasti
(a

Smernica 2014153lEU
(Nariadenie vlády SR
č. 193/2016 Z. z.

CS TSU

MP

12/

Pľíloha k ľozhodnutiu č.009/9522l202llt a k osvedčeniu o akreditácii č. P-018 zo dňa 07.07,202l.

9lt0

e lhou súčasťou
uvedeného osvedčenia

P r ílo ha j e neoddelit

14.1

Zať'adenia a ochranné systémy
uľčenéna použitie v prostredí
s

nebezpečenstvom výbuchu

EU skúška typu
(Modul B)
Príloha III Smemice 2O14l34lEU
v regulovanej oblasti
Zhoda s typom zaloŽenánazabezpečení kvality výroby

(Modul D)
Príloha IV Smemice 2014l34lEU

Smemica 201413418U
(Naľiadenie v|ády SR
č. 14912016 Z. z.\

MP 14t102/
MP 1U102/
MP 13n02t

v ľegulovanej oblasti

Zhoda s typom zaloŽená na oveľovaní výľobku

(Modul F)

Príloha V Smernice 2O14l34lEU
v ľegulovanej oblasti
Zhoda s typom založená na vnútoľnejkontľole ýroby
a skúške výrobku pod dohl'adom

(Modul

Cl)

o

Príloha VI Smernice 2O14l34lEÚ
v regulovanej oblasti

o

Zhoda s typom založenánazabezpečeníkvality výľobku
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(Modul E)

Pľíloha VII Smemice 20l4l34lEÚ
v regulovanej oblasti
Vnútorná kontrola rýroby a zaslanie technickej
dokumentácie No na uchovanie

(Modul A)

Pľíloha VIII Čl. l3.l (b) (ii) Smemice 20'l4l34/EU
v regulovanej oblasti
Zhoda založená na overení jednotlivého výrobku

(Modul G)
Pľíloha IX Smeľnice 2O|4/34lEÚ

v ľegulovanei oblasti
Schéma la v neregulovanej oblasti

Smernica 20l4l34lBu
(Nariadenie vlády SR
č. |4912016 Z. z.)
Smeľnica 1999l92lBs
(Nariadenie vlády SR
č.39312006 Z. z.)

CS TSU č. l
MP 12lt02l

r0/10

Pľfloha k ľozhodnutiu č. 009/95221202l/1a k osvedčeniu o akľeditácii č. P-018 zo dňa 07,07.2021.
P ríloha j e neo ddel ite

lhou sú časťou
uvedeného osvedčenia

l5. t

Výťahy

EU skúškatypu výťahu
(Modul B)
Príloha IVB Smernice 2Ol4l33/EU

Smeľnica 2014133lEU
(Nariadenie vlády SR
č.235l20l5 Z. z.)

v ľegulovanej oblasti

MP 151102/
MP 1U102/
MP 13n02/

Záverečná inšpekcia

Pľí|ohaV Smemice 20l4l33lBu
v ľegulovanej oblasti
Zhoda založená na overení jednotlivého výťahu

(Modul G)

Pľíloha VIII Smernice 2Ol4l33lEU
v ľegulovanej oblasti
Zhoda s ýpom založenánazabezpečeníkvality výťahu

(Modul E)

Pľíloha X Smernice 2014/33lEU
v ľegulovanej oblasti
ZhodazaloŽená na úplnom zabezpečeni kvality výťahu

€l

a pľeskúmanínávľhu výťahu

(Modul

Hl)

Pľíloha XI Smernice zOI4fó.EÚ
v regulovanej oblasti

qB

\o

Zhoda s ýpom za|ožená na zabezpečenĺkvality výľoby
výťahu

o

(Modul D)
Pľíloha XII Smemice 2Ol4l33lEU

{)

Ŕ
N
E{)

v regulovanej oblasti
Bezpečnostné časti do výťahov

trA

EU skúškaýpubezpečnostnej časti do výťahu
(Modul B)
Príloha IVA Smernice 2ol4l33/Eu
v regulovanej oblasti
Zhoda s ýpom založená na zabezpečeníkvality
bezpečnostnej časti do výťahu

(Modul E)

Príloha VI Smernice
v regulovanej oblasti

20l4fŕ,lBÚ

ZhodazaloŽená na úplnom zabezpečeníkvality
bezpečnostnej časti do výťahu

(Modul H)

Príloha VII Smernice 2O|4lTlEÚ
v ľegulovanej oblasti
Zhoda s typom založená na náhodnej kontrole
bezpečnostnej časti do výťahu

(Modul C2)

PľĺlohaIX Smemice 2O|4fóEÚ
v regulovanei oblasti

Vysvetlivky:

1)

- skúšobnépľotokoly musia byť vydané notifikovanou osobou podl'a Naľiadenia
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