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Notiflkovaná osoba 1019
Notífied BodV 1019

't. Dodatek k Certifikátu ES přezkoušení typu
1't Addition to EC type-examination certificate
č./No. : 1 019-21 4lQl2009
Výrobce:

TIMUS SAFETY, s.r.o.

Manufacturer:

Jegorovova cesta 35
974 0'l Bánská Bystrica
Slovensko

VýrobekI

Bezpečnostnípostroj, typ typ AB177109E a odvozená
varianta 4817711 (velikosti: SM, UNI)
Full body harness, type AB177í 0cE and derived variant
481771'l (sizes: SM, UNI)

Product:

(kategorie lll/OOP)
(category lll/PPE)

Na žádost Výrobce uvedeného Výrobku (popsaného V certifikátu Es přezkoušení typu č' 1019'214/Q/20o9) by|a
posouzena shoda Vzorku typu Výrobku se Všemi Základními požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví uVedenými
V příloze č' 2 naiízení vlády č' 2112003 sb' a V příloze č. ll Směrnice Rady B9/6B6/EHS' Ve znění směrnic Rady
93/68/EHs, 93/95/EHs a 96/58/ES' které Se na provedené změny Vztahují'
Vlastnosti předmětného Výrobku jsou ve shodě s harmonizovanými normami: ČsN EN 36'l:2003 a ČSN EN
365;2005.

Podklady pro Vystavení tohoto dodatku jsou ZáVěrečné zpráVě
tohoto dodatku.
ostatnízávěry posuzováni shody zůstáVají V platnosti.

č' 101g-Dc

-00911212012' která je nedílnou součástí

By request of lhe manufactttrer aí the mentioned product (described in the EC type-exqminaÍion certiJicate No.
1a19-2 ]1/Q/2009), q canJórmiD) of the samples of the product

ýpe was assessed with regdrd to all the essential
health and saJb\) requírements of Annex 2 of the Coyernment order No' 2]/2003 Co|l.' and of Annex It the
Directive 89/686/EEC as amended by Dírectfue 93/68iEEC, 93/95/EEC and 96/58/EC, which are releýant to

p

erforn ed

m

odifl cat ions.

The properlies
the prcduct type conÍorm to the hdrmonised slandards: ČSN EN 36]:20a3 Údentical EN
-oJ
361:2002) and CSN EN 365:2A05 (identical EN 365:2001).
The bases for issue of this uddition are sÍated in the Final Report No' 1019-DC-009/12/2012 which is qn integrql
part o;[ this addition.
other

'findings of ctlnformiý assessments stay ýa]íd.
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NotiŤjkovaná osoba 1019

Notified Body 1019

=

Popis výrobku I Description of product
a odvozená varianta AB17711 (Velikosti: sN'4, UNl)'' jsou
sestaveny z ramenních popruhů a stehenních smyček. stehenní smyěky jsou Vybaveny seřizovatelnými sponami'
Výrobky jsou Vybaveny zádovým připojovacím prvkem k zachycení pádu a hrudním připojovacím prvkem k
zachycení pádu'
Výrobky ,'Bezpečnostní postroj, typ typ AB1771ocE

The products "Full body harness' ýpe AB17711CE and deriyed variant ÁB17711 (sizes: SM' UND'' consist oíthe
shoulder and thigh strups. The thigh strqps are frtted with adjustable buckles. The harnesses are fitted with one

backfall arrest attachment element and one

chest

fall arrest

OÍtachment element.

Vyobrazeni výrobku l Picture of product

Kopirování části tohoto dokumentu.je povoLmo se soúlasem V\r(ru. a' s'. NB 1019, v ostavě Radvanicích.
DÚplícation oÍ lhis doL,umenl ín parts is subjected la lhe apprayal by VVUU' a' s'' NB l0l9' in osÍlaýa - Radýanice, C-.ech Rewblic
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