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3. Dodatek k Certifikátu ES přezkoušení typu
3'd Addition to EC type-examination certificate
č./No. : 10191094l Ql2002
SNAHA a.s.
Hradecká 597
551 38 Jaroměř
Czech Republic

Výrobce;
The
manufacturer:

celotělový zachycovací postroj, typ UP one sKY a odvozena
varianta UP One SKY Ultra
Full Body Hařness, type UP one SKY and derived Variant UP
One SKY Ultra

Výrobek;

kategorie lll/OOP

category lll/PPE

Es přezkoušenÍ typu č' 1019/o94/Q /2oo2 a v 1 ' a 2'
k certifikátu Es přezkouŠení typu č' 1019/094/Q l2oo2) by|a posouzena shoda vzorku modiÍlkovaného

Na Žádost Výrobce uvedeného Výrobku (popsaného V certifikátu

dodatku

Yyr9!!! .9 Všemi základnimi poŽadavky na bezpečnost a ochranu zdraví Uvedenými V příloze č' 2 nařizeni vlády Ó'
2112003 sb' a V přÍloze č' ll směrnice Rady B9i686/EHs' Ve zněni Srněrnic Rady 93/68/EHs, 93/95/EHs
a 96/58/ES, které se na provedené Změny Vztahují'

!9:9119!i_" zkoušky mooifkovarého tvpu VýrobkL proKázaly shodu je10 V'astnosti s l^armoni7ovanými no.maml
361 2003, ČsN EN 358:2oo1, ČSN EN 813]2oo9 a Čsru en 365;2005'

csN EN

Yý|99ku] Výsledky zkoušek a ověření modiflkovaného typu Výlobku jsou uvedeny v závércČnézpláuě č'
1019-Dc-o27l1212012' která je nedílnou soUčástítohoto dodatkU'
značenía náVod na pouŽivání byl posuzován V jazyce českém.
oStatni záVěry posuzování shody zůstáVajÍ V platnosti'
ZTě_ny

By

rec1uest oJ the nldntlfclclurer

lnl') 0o] Q',,0' -lnJ in

oftht

l'and ]l

nlenrion.,l pt',,.!u,'t ldelcrihtL] in the EC íy|)e-exr1t11inatian ceríiíicate No.

4JJiti,,n tu

t|r Lt' Dpe-('\.!m!nJli',n.ť/7ii.'/. \,, l0lO0o1 a:,]0:)'

,)

coL|Íormit/ ofthe sanples oJ the nodifietl product t-as assessed v,ith regard to tl!/ the essenlial heulth and sufety
reqllirefienÍs oJ'Annex 2 of'lhe Coverntnent otder No 2Ii2003 Coll.' and oJ'Annex II the Directiye 89/686/EEC as
unlended by Directí.';e 93/68/EEC, 93i95/EEC and 96/58/EC' v,hich are releýdnl Ío per.for ?ed nttldificatíons'
I'he exlmin.!Íion Llnd test'' of the sample of the mtldifietl prcdttct have shoy,n con/brni\l of lts properties wílh the
harnoniset| sÍandalds' Č:St'l EN 3r,t:z00s (ídentict)l ta Ej\- 36]:20()2) cs'\ á\ JsJ -./r0l tiJenritol ttl EN
35B 1999.l' ČsN eN at::zoou 1ldentical to EN 8]3'2008) andCSN EN 365'20()5 identicat to EN 365.2a|q.
Descliplions of modýiccttion, the eÍdminaÍian and /he test ťesl ts of the nodilied producí ate recorded in the Fincll
Report No. ]a]9 DC-027/]2./2a]2' This Fínal Repo|.t iS Qn integťal pdll ďthi\ uddítion'
Marking and insÍrttcÍÍrlns.foruse were assessetl ín Czech languttge'
Other /inelings

o.f

confttnity asses'snents
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WUÚ, a. s.
- Radvanice, Pikartská í33717, Psč 716

07

obchodním rejstřík-u Vedeném Kra]s'[ym soudern V ostraVé odd l B VoŽla 315
lC: 45193380: DIC: C245193380
ZkuŠebnictvÍ' Ao 214, stÍojíÍenskáVýroba Stavebn ctví DodáVky a montáŽe obchod lnspekčníčjnnost
zapsaná

V

Notiflkovaná osoba 1019
Notifíed Bodv 1a19

=

Popis výrobku I Description of product
Výrobky
'celotělový zachycovací postroj, typ UP one SKY a odvozena Varianta UP one SKY Ultra" jsou sestaveny
z ramenních popruhů, stehenních smyček' bederního pásu a zádové opory' StehennÍ smyčky, ramenní popruhy i

bederní pás jsou Vybaveny seřizovatelnými sponami' Výrobek je Vybaven zádovým připojovacím prvkem k
zachycení pádu' hrudním připojovacím prvkem k Zachycení pádu' jednim předním nízkým připojovacím prvkem pro
pracovní polohování, jedním připojovacím prvkem vzadu na bederním pásu a dvěma postranními připojovacimi
prvky pro pracovní polohování umístěnými souměrně na bederním pásu zachycovacího postroje'

The products "Full Body Harness' t pe L]P one SKY and deriyed yarídnl LlP one SKY Llltru" consist o/ the
shoulder and thígh straps, Íhe belt and the bdck support. The belt and íhe shottlder and thigh Stťaps hale
qdjustmenÍ buckles with rottnded edges and they are adjuslable. The harness iS
fitted ýJílh one back fall arrest
qttqchmení e]ement, One front fall arrest attqchnenl elemen!, one Jiont low attqchment element
foť vork
positioning, ane qtÍdchment element place in íhe bock oJ lhe belÍ qnd twa Symmetrically placed side attachnenl
elements for work plsitianing.

Vyobrazení výrobku

I

Picture of product
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