




 B modulio ES tipo tyrimo sertifikatas 

 

 Pagal Reglamento 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių reikalavimus 

  

  Sertifikatas Nr.: CE-PC-200605-462-01-9B 

 

Sertifikato savininkas: „Dongguan Rysam Medical Eqiopmet Manufacturing Co., 

Ltd.“, Nr. 302, pastatas, Dongkeng kaimas, Dongguanas, 

Guangdongo provincija, Kinija 

 

Produktas:   kietųjų dalelių filtravimo puskaukė 

 

Modelis (-iai):   RSN99V 

 

Standartas (-ai):   EN 149:2001+A1:2009 

Kvėpavimo takų apsaugos priemonės – filtruojančios 

puskaukės, skirtos apsaugai nuo kietųjų dalelių – 

reikalavimai, išbandymas, ženklinimas 

 

Išdavimo data:   2020-06-25 

 

Peržiūros data:   2020-08-07 

 

Galiojimo pabaigos data: 2025-06-24 

 

Šiame sertifikate nurodytas (-i) produktas (-ai) ir techninė byla buvo įvertinti ir nustatyta, kad 

atitinka galiojančius esminius Reglamento 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių II 

priedo sveikatos ir saugos reikalavimus. 

Apie bet kokius sertifikuoto AAP produkto konstrukcijos, gamybos vietos ar gamybos 

pakeitimus privaloma informuoti „CCQS Certification Services Limited“. 

CE ženklinimas negali būti atliktas tol, kol nėra įvykdyti Reglamento 2016/425 dėl asmeninių 

apsaugos priemonių ir atitinkamų EN darniųjų standartų ir (arba) techninių specifikacijų 

reikalavimai. 

Jei sertifikuotas produktas yra III kategorijos, tai šis sertifikatas galioja tik tuo atveju, jei 

naudojamas kartu su atitikties įvertinimu, skirtu C2 moduliui arba D moduliui. 

Šis sertifikatas išlieka CCQS nuosavybe ir gali būti bet kada anuliuotas, jei manoma, kad 

įranga nebeatitinka Reglamento 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių reikalavimų. 

 

CE Patvirtinta Airijos Vyriausybės, kaip notifikuotosios įstaigos CE ženklinimui Nr. 

2834 

    Patvirtino: 

    /parašas/ 

    ______________________ 

    Owen Bian, direktorius 

 

„CCQS Certification Services Limited“ 
1 blokas Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin kelias, Blanchardstown, Dublinas 15, D15 

AKK1, Airija 

Tel.: +00 353 1 588 6920, interneto svetainė: www.ccqs.co.uk; el. paštas: verify@ccqs.ie 

Jei turite bet kokių abejonių dėl šio sertifikato vientisumo, prašome susisiekti su CCQS elektroniniu 

paštu, kad būtų patikrinta.     1 iš 2 puslapis 

       (Fm 220-017, 2 red.) 

B modulio ES tipo tyrimo sertifikatas 

 Priedas 

 

http://www.ccqs.co.uk/
mailto:verify@ccqs.ie


 Pagal Reglamento 2016/425 dėl asmeninių apsaugos priemonių reikalavimus 

  

  Sertifikatas Nr.: CE-PC-200605-462-01-9B 

 

 

Taikomi standartai ir specifikacijos: 

EN 149:2001+A1:2009. Kvėpavimo takų apsaugos priemonės – filtruojančios 

puskaukės, skirtos apsaugai nuo kietųjų dalelių – reikalavimai, išbandymas, 

ženklinimas 

 

Modelio nuoroda Produkto aprašymas 

RSN99V Puodelio formos puskaukė su iškvėpimo vožtuvu ir 

elastingais galvos prilaikomaisiais dirželiai, išoriniu 

metaliniu nosies spaustuku 

Klasifikacija: FFP3 NR 

Bandymo ataskaita Nr.: WLH0664-2020, WLH0768-2020 

 

Sertifikato redakcija Redakcijos data Redakcijos duomenys 

A 2020-06-25 Pirmasis leidimas 

B 2020-08-07 Pakeisti galvos prilaikomųjų 

dirželių prijungimą 

 

    /antspaudas/ 

 

 

 

 

 

 

„CCQS Certification Services Limited“     CE 
1 blokas Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin kelias, Blanchardstown, Dublinas 15, D15 

AKK1, Airija 

Tel.: +00 353 1 588 6920, interneto svetainė: www.ccqs.co.uk; el. paštas: verify@ccqs.ie 

Jei turite bet kokių abejonių dėl šio sertifikato vientisumo, prašome susisiekti su CCQS elektroniniu 

paštu, kad būtų patikrinta.     2 iš 2 puslapis 

       (Fm 220-017, 2 red.) 

 

 

Vertimas atliktas vertimų biure „AIRV“, į. k. 134819573, Raugyklos g. 4ª / Šv. Stepono g. 7, 

Vilnius. Vertimo tikrumą ir atitiktį originaliam tekstui liudiju. 

The above text was translated in the translation agency AIRV, company code 134819573, 

Raugyklos g. 4A, Vilnius. I hereby witness that the translation conforms the original text. 
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