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NARODNI AKREDITAON1 ORGAN

SignatáI EA MLA
Cesk institut pro akreditaci, o.p.s.
Olanskã 54/3, 130 00 Praha 3
vydává
v souladu s § 16 zákona

.

22/1997 Sb., o technickych poadavcich na v9robky, ye znënI pozdéjIch pedpisü

O$VEDENi 0 AKREfflTACI
ë. 119/2018
Ingersoll-Rand Technologies s.r.o.
se sIdlem ë.p. 292, 280 02 Ovãry, IC 63989069

pro zkuebnI 1aboratoi è. 1680
ETC Prague
Rozsah udëlené akreditace:
ProvádènI funkánIch, dynamickch, seismick9ch, k1imatickch a teplotnIch zkouek odolnosti
komponentñ a vrobkü vymezené piI1ohou tohoto osvèdèenI.
Toto osvèdenI je dokiadem o udélenI akreditace na základë posouzeni splnènI akreditaënIch poadavkü podle

SN EN I$O/IEC 17025:2005
Subjekt posuzováni shody je pi své innosti oprãvnën odkazovat se na toto osvêd&ni v rozsahu udëlené akreditace po dobu
jejI platnosti, pokud nebude akreditace pozastavena, a je povinen pinit stwiovenë akreditaëni poadavky v souladu
s pNs1unmi pedpisy vztahujicImi Se k innosti akreditovaného subjektu posuzovánI shody.
Toto osvëdëenI o akreditaci nahrazuje v plnëm rozsahu osvèdëeni ë.: 285/2017 ze dne 17. 5. 2017, popIpadê správnI akty na
n navazujIcI.

UdëlenI akreditaceje platné do 15. 3. 2023

VPrazedne 15.3.2012
Ing. JiiI Rüièka, MBA, Ph.D.
edite1
Ceského institutu pro akreditaci, o.p.s.

PiIloha je nedIlnou souãstI
osvëdëenI o akreditaci ë.: 119/2018 ze dne: 15. 3. 2018
Akreditovan subjekt podle SN EN ISO/IEC 17025:2005:
Ingersoll-Rand Technologies s.r.o.

ETC Prague
Floriánova 2460, 253 01 Hostivice
Laboratoije zpzsobilá aktualizovat normy identjfikujIcI zkuebnIpostupy.
Laborato/poskytuje odborná stanoviska a interpretace vjYsledlth zkou.ek.
LaboratoF uplatñujefiexibilnIpIistup k rozsahu akreditace upfesnénj v dodatku.
AktuálnI seznam tinnostI provádénjch v rámci fiexibilnIho rozsahu je k dispozici u vedoucIho
lab oratoFe.
Zkouky:
Poiadové
isIo

1

Piesn nãzev
zkusebniho postupu/metody

Identifikace
zkusebniho postupu/metody

Predmet zkousky

Zkouky vibranI
Vibrace sinusové

SN EN 60068-2-6 ed.2
SN EN 60068-2-57 ed.2

ZaNzenI, konstruknI dIly
a celky strojirenského a
elektrotechnického
charakteru.

Zkouky vibranI
Rázy

SN EN 60068-2-27 ed.2

ZalIzenI, konstrukënI dIly
a celky stroj Irenského a
elektrotechnického
charaktem.

Zkouky vibraènI
irokopásmové
náhodné vibrace

$N EN 60068-2-64 ed.2

ZafIzenI, konstmknI dIly
a celky strojIrenského a
elektrotechnického
charakteru.

Zkouky vibranI
Vibrace a rázy

SN EN 61373 ed.2
fEC 61373

ZafIzenI, konstruknI dIly
a celky strojIrenského a
elektrotechnického
charakteru pouIvané pro
dráni vozidla.

5

Zkouky seismické
zpüsobilosti

6

Zkouka vlivu prostftdI
Chiad

SN IEC 980, 1. 2.2, 1. 6 Elektrická zafIzenI
bezpenostnIho systému
j ademch elektráren.
PiIstroje, zaIIzenI,
konstrukènI skupiny.
SN EN 60068-2-1 ed.2
ZafIzenI, konstruknI dIly
a celky strojIrenského a
elektrotechnického
charakteru.
CSN EN 60068-2-2
ZaNzenI, konstrukönI dIly
a celky stroj Irenského a
elektrotechnického
charaktem.

-

2

-

3

-

4

-

-

7

Zkouka vlivu prostedI
Suché teplo
-
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PoI’adové
1sIo

Pesn nãzev
zkuebnIho postupu/metody

Identifikace
zkuebnIho postupu/metody

Zkouka vlivu prostedI SN EN 60068-2-30 ed.2
Vlhké teplo cyklické

8

-

Zkouka vlivu prostIedI
Vlhké teplo
konstantnI

SN EN 60068-2-67
C$N EN 60062-2-78 ed.2

MëienI izo1anIch
vlastnostI dopravnIch
prostedkii urench
k piepravë zkazite1nch
potravin

Dohoda ATP’, pfIloha ö.
1, dod. 2, 1. 1 a 2

MëfenI üinnosti
chladicIch nebo
vytápëcIch zaHzenI
dopravnIch prostfedkü
urench k pftpravë
zkazite1nch potravin
Zkouka izo1anIch
vlastnostI a üinnosti
chladicIch nebo
vytápëcIch zaIzenI
dopravnIch prostfedkü
urëench k pfepravè
zkazite1nch potravin

Dohoda ATP’, pIf1oha
1, dod. 2, 1. 3, 4 a 7

9

-

10

11

12

.

.

.

Dohoda ATP’, pfIloha ë.
1, dod. 2, 1. 6
.

PIedmét zkouky

ZafIzenI, konstruknI dily
a celky stroj Irenského a
elektrotechnickëho
charakteru.
ZthzenI, konstruknI dIly
a celky strojIrenského a
elektrotechnického
charakteru.
Specializované dopravnI a
pfepravnI prosttedky
urèené k pepravè
zkazite1nch potravin.

Specializované dopravnI a
pIepravnI prostfedky
urené k pfepravë
zkazite1nch potravin.

Specializované dopravnI a
plepravnI prostiedky
ur&né k pIepravë
zkazite1nch potravin.

Dodatek:
FlexibilnI rozsah akreditace
PoI’adová is1a zkouek

10,11,12
Laboratot müe modifikovat v dodatku uvedené zkuebni metody v dane oblasti akreditace pti zachováni principu mereni.

U zkouek v dodatku neuvedench nemüe Iaboratol uplatnovat flexibilnI pNstup k rozsahu akreditace

Vysvëtlivky:
1)
Dohoda ATP

-

Dohoda o mezinárodnIch p?
prostedcIch urench prqt3io ppravy.
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