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EC typ e-ex a m i n ati o n c ertifi cate
podle paragrafu 4 nařízení Vlády č. 2112003 sb' a podle článku 1o směrnice Rady 89/686/EHs' Ve znění směrnic
Rady 93/68/EHS, 93/95/EHS a 96i58iES.

according to Article 1 oí the Goýernment order No. 21/2003 Coll. and according to Árticle 10 oJ the Directive
89/686/EEC (PPE) as amended by Dírective 93/68/EEC, 93/95/EEC and 96/58/EC'

Výrobce:

č./No.: 1019-17'l lQl201'|
TlMUs SAFETY, s.r'o'

Manufacturer: Jegorovova cesta 35
974 01 Banská Bystrica

Slovensko

Výrobek:

Product:

/

Slovakia

Exofit NEx - bezpeěnostní postroj záchranářský, typ 1 í 1397x
(velikost x=0, 1, 2, 3)

(kategorie lll/OOP)

Exofit NEX - harness - rescue, type 111397x (size x=0, 1,2,3)

(caiegory IIUPPE)

WUÚ, a' s' potvzuje, Že výše uvedený Vzolek Výrobku splňuje všechny základní poŽadavky na bezpečnost
a ochranu zdraví uvedené V příloze č' 2 narizeni ýlády č. 2112003 sb. a V příloze č' ll směrnice Rady 89/686/EHS,
Ve znění směrnic Rady 93/68/EHS, 93/95/EHs a 96/58/Es, které se na něj Vztahují.

Posouzeni a zkoL]šky- Vzorku předmětného výrobku prokázaly shodu jeho Vlastnosti s harmonizovanými normam::

csN EN

1497:2008,

ČsN EN 361:2oo3 a Čsn ru 365:2005'

V ZáVěrečné zpráVě č' 1o19-016499l2o11
tohoto certiÍikátu'
značeni a návod na pouŽívání byly posuzovány Vjazyce anglickém a slovenském'
Platnost certifikátu je omezena do 30. záři 2016'

Výsledky zkoušek a ověření jsou uvedeny

je
' která nedilnou součástí

Hereby VVL}Ú, a' s. certifies, Íhal rhe Sanple of protluct mentioned qboýe neets the all basic health ancl safety
requirements ofAnnex 2 of the Gc|ernmen! Order No. 21/2003 Coll., and ofAnnex II the Directive 89/686/EEC as
qmended by Directive 93/68/EEC, 93/95/EEC and 96/58/EC, which qre releyant.

The assessment qnd testin? of specinen of the product pťOýes coníoťm y with harmoníSed Standards:
CSN EN I497:2a08 (identícal Ío EN l.tO7:200-), ČSu tu sat:zaas ftdentical to EN 36]:2002)

qnd ČsN EN 365:2005 (ídentícatto EN 365:2004)'

The exaoúnqtion and test results are recofded in Final Report No. 10I9-0] 6199/2011 which b integral

pan OÍthb certÍicate'

Markíng and instructian íar uSe were qSsessed ín English and Sloyak versic',ns'
I/qlidi4, aJ thb certificate is limited ta September 30, 2016.
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wUÚ, a' s.
Radvanice, Pikartská í33717, Psč 716 07

obchodním rejstříku Vedeném Kra]ským soudenr V ostravě' oddil B VoŽka 315
lČ: 45'93380; DlČ| cz45|93380
certifikace Výrobků ceť( Íkace sMJ sl\,1BozP ' EMs lr spekčníčln nost, stíojírenská Výroba' obchod

Notifikovaná osoba 1019
Notified Body 1019

=

Popis výrobku l Description of product
Výrobky ,'EXoÍt NEX - bezpečnostní postroj záchranářský, typ 1'1'1397X (velikost X=0, 1, 2, 3)" jsou sestaveny ze
stehennich smyček a ramenních popruhů. stehenní smyčky i ramenní popruhy jsou Vybaveny seřizovatelnýmj
sponami. Výrobky jsou Vybaveny zádovým a hrudním připojovacím prvkem k zachycení pádu a dvěma ramenními
připojovacími prvky slouŽícípro evakuaci a záchranu'
The products 'ExoJit NEX - harness - rescue, type 11 1397x (síze x=0, 1, 2, 3)" consist of the shoulder and thigh
straps' The shoulder and thigh straps are equipped wíth adjustment buckles' The harnesses are Jitted with one back
fall arrest dttachmenÍ element, one front fall arrest attachment element and two shoulder attachment elements,
intended for ev acuation an d r es cue.

Vyobrazení výrobku l Picture of product
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