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DELTA PLUS GROUP vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade s nasledujúcimi predpismi:

Označenie predmetu OOP vyhlásenia:

EX120_ - EX120

Označenie :
OPASOK NA UDRŽIAVANIE PRACOVNEJ POLOHY - 2 BODY
UCHYTENIA

Farba :
Čierna-Oranžová

Veľkosť :
Univerzálna

Popis :
Opasok na udržiavanie pracovnej polohy s termopodporou chrbta. 2 body uchytenia na boku. 1 nastaviteľná
spona. Froté podšívka opasku.

OOP je tiež možné identifikovať nasledujúcimi spôsobmi:
- obrázok produktu
- Každé OOP používa názov uvedený v tomto vyhlásení o zhode.
- Každé OOP má čiarový kód uvedený v prílohe k tomuto vyhláseniu o zhode
- Každé OOP má číslo šarže. Pre ďalšie informácie nás neváhajte kontaktovať. Naša organizácia, založená na
tomto čísle šarže, nám umožňuje zabezpečiť sledovateľnosť OOP.

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE
Toto vyhlásenie o zhode vydáva sa výlučne na zodpovednosť výrobcu.
Predmetom vyššie uvedeného vyhlásenia o zhode je v súlade s príslušnými harmonizačnými právnymi
predpismi Únie: nariadenie EÚ 2016/425 s jeho požiadavkami a s harmonizovanými normami:

NARIADENIE (EÚ) 2016/425

EN365 : 2004 Osobné ochranné prostriedky na ochranu pri práci vo výškach – Všeobecné
požiadavky na používanie, údržbu, pravidelné testovanie, opravu, označovanie a balenie.

EN358 : 2018 Osobné ochranné prostriedky na udržiavanie pracovnej polohy a prevenciu pred
pádom z výšky – Opasky a laná na udržiavanie pracovnej polohy alebo pridržiavanie.

150 kg: Další požadavky pro speciální aplikace

EN362 : 2004 Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky. Konektory

EN363 : 2018 Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky - individuálne sytémy ochrany
proti pádom.

Kategória III: OOPP pre riziká, ktoré môžu mať veľmi vážne následky, ako je smrť alebo nezvratné poškodenie
zdravia (príloha I, nariadenie (EÚ) 2016/425).



VYHLÁSENIE O ZHODE

DELTA PLUS GROUP- ZAC La Peyrolière - BP 140 - 84405 Apt cedex FRANCÚZSKO - Tel.:+33 (0)4 90 74 20 33 - Fax.:+33 (0)4 90 74 32 59
E-mail: information@deltaplus.fr - Web: www.deltaplus.eu

2/2

0082 - APAVE EXPLOITATION FRANCE SAS (6 RUE DU GÉNÉRAL AUDRAN 92412 COURBEVOIE CEDEX FRANCE) :
Notifikovaný orgán, ktorý vykonal typovú skúšku EÚ (modul B) a vydal certifikát o typovej skúške EÚ:
0082/022/160/02/21/0138

OOP podlieha postupu posudzovania zhody na základe typu založenom na zabezpečení kvality výrobného
procesu (modul D) pod dohľadom notifikovaného orgánu : 0082 - APAVE EXPLOITATION FRANCE SAS (6 RUE DU
GÉNÉRAL AUDRAN 92412 COURBEVOIE CEDEX FRANCE )

SPECIÁLNE KVALIFIKAČNÉ ZHODY

EN363 : 2018 Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky - individuálne sytémy ochrany
proti pádom.

EN364 : 1992 Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky: metódy skúšania.

.

Apt, 27/02/2023 Podpísané za DELTA PLUS GROUP:
David GUIHO

MARKETING DIRECTOR

Príloha:

Referencie

Referencie Čiarový kód FARBA VEĽKOSŤ

EX120 3295249180300 Čierna-Oranžová Univerzálna


