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Zkušebn ctvi Ao 214 Stro]írenská Výroba' stavebniclví' DodáVky a montáŽe, obchod lnspekčnlčinnost
zapsaná

V obchodnÍm

Notifikovaná osoba']019
Notified Body 101g

=

2. Dodatek k Gertifikátu ES přezkoušenítypu
2'd Addition to EC type-examination ceriificate
č./No. : 1 0í 9-í 1 4lQl2002
Výrobce:
The
manufact'urer:

SNAHA a.s.
Hradecká 597
55'1 38 Jaroměř
česká republika

/

czech Republic

Tlumič pádu RAP|D TPs a odvozené varianty UP one TPx a
TPX Plus
Energy absorber RAPID TPS and derived variants UP One
TPX and TPX Plus

Výrobek:

Product:

(kategorie

lll/ooP)

(caiegory lll/PPE)

Na Žádost Výrobce uvedeného Výrobku (popsaného v certifikátu ES prezkoušení typu č. 1019_114lQ l2oo2) by|a
posouzena shoda vzorků nových typů výrobků se všemi základními požadavky na bezpečnost a ochranu Zdraví
uvedenými v příloze č' 2 nařizeni ulády č' 21l2o03 sb' a V přiloze č ll Směrnice Rady 89/686/EHS' ve znění

Směrnic Rady 93/68/EHs, 93/95/EHS a 96/58/ES' které se na Výrobek Vztahují'
Posouzení a zkoušky nových typů VyrobkU prokazaly shodu jeho vlaslností s harmonizoVanými normami:
ČSN EN 355:2003 a ČSN EN 365:2005
Změny výrobku, výsledky zkouŠek a ověření nových typů Výrobku jsou Uvedeny V Závěrečné zpráVě č' 1o1g-Dc0o4l11/2011' která je nedílnou Součástí tohoto dodaiku'
značenía náVod na pouŽívání by| posuzován V jazyce českém.
ostatní záVěry posuzování shody zůstáVají V platnosti'

By reqllest

the nanufacturer cý'the mentioned product (described ín the EC lype-ex.rn inat iot1 certiJicate No'
U*peS was assessed v,íth regard to all the
e.;sentiql health and safety requirements of Annex 2 af the Covernmenl Order No. 21/2003 Coll., and ofAnnex II
the Directive 89/686/EEC qs amended by Directive 93/68/EEC' 93/95iEEC and 96i58iEC, whích are'
The exqminotian and tesls oJ the sanple ofthe nev, product b,pes hdye shovn d canJbr ity of its propertie.s
the
harmonised standards Čsurusss:zaos fidentical to EN 355:2002) urrd c',s^ ÁV 3Ó5'2a05 liJcnlicat'|ith
lO EN
1019-

1

o;f

l4/E2002)' tl conforniý of the samples c| the nel,, Praduct

365.2001).

Descriptions of modificatíon, the exdmination dnd the test results oJ'the new producÍ 4)pes dre recorded in Íhe

Final Report No' ]019-Dc|001/] I/2aII. This Final Report is.ln integr.ll part aÍthis adLlirion.
Marking and ínstructions for use were assessed in Czech language.
other lindings of conformily assessuents stdy ýalid'
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Zkušebn ctví Ao 214' strojírenská Výroba' stavebn

v

ozla 315

clví Dodávky a montáŽe obchod lnspekčníč!nnost

NotiÍ]kovaná osoba 1019
Notified Body 1019

Popis výrobku

I

Description of product

pádu RAP|D TPs a odvozené Varianty UP one TPX a TPX Plus" jsou jednoúčelovébezpečnostní
'Tlumič
prvky systému
zachycení pádu' které jsou zkonstruovány a Vyrobeny k rozptýlení kinetické energie' Výrobky
umoŽňují Utlumit pád uŽjvatele zVýšky anebo do Volné hloubky. Jsou mezičlánkem mezi pevným připojovacim

Výrobky

bodem a zachycovacim postrojem, nikoliV Však meZi pevným připojovacím bodem a pracovním polohovacím pásem'
Jsou vyrobeny ze syntetických Vláken a na obou svých koncích je zakončeny sešitim do oka' Výrobky zaručuji plnou
schopnost bezpečného zachycení pádu z VýŠkyanebo do Volné hloubky' Po zachyceni pádu jsou znehodnoceny a
ne|Ze je znovu použit'

The producls "Energ; absorber R4PID TPS and derit;ed variunts UP One TPX .tnd TPX Plus" are specialpurpose sofely elements ofJhll arrest systen designed to dis,iipdte the kinetic enert! deteloped during full .from u
heíght' The prcducls dre a links ben,een rigid attachment pclint and 'full body harness bul fior beÍween ťígíd
dtldch ent poinÍ and ulork posítioníng belt. The proútcts are made Jřom synthetic Jibres and both ends qre suitable
terminqted. The products gL!ďantee Jull dbíliry^ lo atesl fall ýon heíght or
ínta depth. The producÍs dre noÍ
r
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Vyobrazení Výrobku I Picture of product
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