


 

 

Úplný překlad do českého jazyka / Full translation into Czech 

UNIVERSAL   Verifikujte platnost pomocí QR kódu / QR kód 

UNIVERSAL CERTIFIKACE 

NB 2163 

 

OSVĚDČENÍ O SHODĚ 

 

Číslo osvědčení: 2163-PPE-950/01 

Respirační ochranné prostředky, filtrační poloviční roušky na ochranu proti částicím, 

vyrobených 

Zhejiang Gen Yuan Tang Medical Technology Co., Ltd. 

Č. 1278-1308 Wanxiang Road, Wanquan Town, Pingyang County, Wenzhou City, Zhejiang, 

Čína 

 Nadále splňuje požadavky 

EN 149:2001 + A1:2009 Respirační ochranné prostředky – filtrační poloviční roušky na 

ochranu proti částicím – Požadavky, testování, značení 

Na základě hodnocení zpráv o testování a zpráv interního auditu kontroly kvality v souladu s 

EN 149:2001 + A1:2009 a nařízením o vybavením na osobní ochranu (EU) 2016/425, příloha 

7 (modul C2). Toto osvědčení potvrzuje, že níže popsané vyráběné produkty jsou v souladu 

s modelem testování typu EU a splňuje požadavky nařízení. 

 

Definice produktu 

Model Třída Osvědčení o zkoušce EU typu 

Sériové č. Datum  Č. vydávající NB 

FQ66 FFP2 NR 2163-PPE-950 06.07.2020 2163 

 

Výrobci se tímto povoluje používat číslo oznámeného subjektu (2163) a může nalepit známku 

CE, jak je uvedeno níže na výše uvedené produktové modely kategorie III, s: 

• Vydáním příslušného potvrzení o shodě EU v souladu s Nařízením o vybavení na 

osobní ochranu (EU) 2016/425, příloha 9 

 

 



 

 

 

• Přijetím všech nezbytných opatření tak, aby chod výroby a jeho monitorování zajistilo 

homogenitu výroby a soulad vyráběného PPE s typem popsaným na osvědčení o 

tentování typu EU. 

Toto osvědčení je vydáno dne 06/07/2020 a jeho platnost je jeden rok, do 05/07/2021; pokud 

výrobce neprovede žádnou zásadní změnu projektování produktu a výrobního postupu, které 

by měly vliv na kvalitu produktu a požadavky na zdraví a bezpečnost. 

CE 2163  
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