
 

 

NB 2163 

CERTIFIKÁT O PROHLÍDCE ZADANÝ EVROPSKOU UNIÍ 

Certifikát č. 2163-PPE-1270 

Respirační chránící prostředky, filtrační polomasky určené pro filtrování částic vyrobené společností 

Fago Medikal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi  
sídlem v 15 Temmuz Mahallesi Cami Yolu Caddesi No:106 Iç Kapi No: Z1 Baġcilar, Istanbul, TURECKO 

 

 jsou otestované a ohodnocené podle normy  

EN 149:2001 + A1:2009 Dýchací ochranné prostředky -  

Filtační polomasky chránící proti částicím - 

Požadavky, Testování, Značení 

Na základě přezkoušení typu provedeného s hodnocením protokolů o zkoušce, technické dokumentace 

podle nařízení o Osobních ochranných prostředcích (EU) 2016/425, dovětek 5, je schváleno, že výrobek 

splňuje požadavky nařízení. 

Definice výrobku 

Model: FAGO 101 

Filtrační polomaska 

Klasifikace: FFP2 NR 

Tímto je výrobce oprávněn použít oznámené číslo hlavičky (2163) a může používat značku CE, jak je 

ukázáno níže, na tomto produktu kategorie III. Modely produktu jsou dány výše, s tím, že: 

• Vydání vhodné Deklarace shody EU, odpovídající normě Regulace osobního ochranného 

vybavení (EU) 2016/425, dovětek 9  

• Průběžné úspěšné plnění požadavků stanovených v nařízení o Osobních ochranných prostředcích 

(EU) 2016/425 a harmonizovaných normách zajištěné posouzeními na základě přílohy 7 (modul 

C2) nebo přílohy 8 (modul D) nařízení nejpozději do 1 rok od počátku sériové výroby. 

Tento certifikát byl původně vydán 13.8.2020 a jeho platnost je 5 let, pokud nedojde ke změně příslušné 

harmonizované normy ovlivňující základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost. 

 

 

 

Suat KACMAZ  

Univerzální certifikace 

Ředitel 



 

 

NB 2163 

CERTIFIKÁT SOULADU 

Certifikát č. 2163-PPE-1270/01 

Respirační chránící prostředky, filtrační polomasky určené pro filtrování částic vyrobené společností 

Fago Medikal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi  
sídlem v 15 Temmuz Mahallesi Cami Yolu Caddesi No:106 Iç Kapi No: Z1 Baġcilar, Istanbul, TURECKO 

 

nadále plní tento požadavek 

EN 149:2001 + A1:2009 Dýchací ochranné prostředky -  

Filtrační polomasky chránící proti částicím -  

Požadavky, Testování, Značení 

Na základě vyhodnocení protokolů o zkouškách a interních zpráv o auditu kontroly kvality podle EN 149 + A1: 2009 

a nařízení o osobních ochranných prostředcích (EU) 2016/425, příloha VII (modul C2). Tento certifikát znamená, že 

níže uvedené vyráběné výrobky jsou ve shodě se schváleným modelem EU přezkoušení typu a splňují požadavky 

nařízení. 

Definice výrobku 

Model Třída Certifikát EU přezkoušení typu 

Sériové číslo Datum  Přiřazené NB číslo 

      FAGO 101  FFP2 NR 2163-PPE-1270  13.08.2020 2163 
   

Tímto je výrobce oprávněn použít oznámené číslo hlavičky (2163) a může používat značku CE, jak je ukázáno níže, na 
tomto produktu kategorie III. Modely produktu jsou dány výše, s tím, že: 

• Vydání vhodné Deklarace shody EU, odpovídající normě Regulace osobního ochranného vybavení (EU) 
2016/425, dovětek 9  

• Přijmout všechna opatření nutná k tomu, aby výrobní proces a dohled na něj zajistil stejnorodost 
produkce a soulad vyrobených OOP (Osobních ochranných prostředků) s typem OOP popsaným 
v certifikátu o prohlídce vydaného EU. 

Tento certifikát byl vydaný 28/01/2021 a bude platný po jeden rok, do 28/01/2021, pokud výrobce neprovede 

zásadní změny v konstrukci produktu nebo jeho výrobních procesech, které by mohly ovlivnit výkon produktu nebo 

mít vliv na nezbytné požadavky o zdraví a bezpečí. 

                                                                                  

 

Suat KACMAZ  

Univerzální certifikace 

Ředitel 


