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NARODNI AKREDITAON1 ORGAN

SignatáI EA MLA
Cesk institut pro akreditaci, o.p.s.
Olanská 54/3, 130 00 Praha 3
vydãvá
v soutadu s § 16 zãkona ë. 22/1997 Sb., o technickch poadavcIch na vrobky, ye znènI pozdëjIch pedpisü

O$VEDENi 0 AKREDITACI
.

663/2020

Trane Technologies s.r.o.
se sIdlem ë.p. 292, 280 02 Ovëáry, IC 63989069

pro zkuebnI 1aborato
ETC Prague

.

1680

Rozsah udëlené akreditace:
ProvádènI ftinknIch, dynarnickch, seismickch, k1imatickch a teplotnIch zkouek odolnosti
komponentü a v’robkü vymezené pNlohou tohoto osvéd&nI.
Toto osvëdenI je dokiadem o udëleni akreditace na základë posouzenI splnènI akreditaënIch poadavkü podle

SN EN TSO/IEC 17025:2018
Subjekt posuzovánI shodyje pti své ëinnosti oprãvnën odkazovat se na toto osvèdëenI v rozsahu udëlené akreditace p0 dobu
jejI platnosti, pokud nebude akreditace pozastavena, a je povinen pinit stanovené akreditaënI poadavky v souladu
s pNs1unmi pedpisy vztahujicImi se k innosti akreditovanëho subjektu posuzovánI shody.
Toto osvëdeni o akreditaci nahrazuje v piném rozsahu osvèdëeni
në navazujici.

.:

331/2020 ze dne 21. 5. 2020, popNpade správnI akty na

UdëlenI akreditaceje platné do 15. 3. 2023

VPrazedne4. 11.2020

/4/

Ing. JiII Rüièka, MBA, Ph.D.
iedite1
Ceského institutu pro akreditaci, o.p.s.

PHIoha je nedIlnou souëãstI
osvèdenI o akreditaci ë.: 663/2020 ze dne: 4. 11. 2020
Akreditovan subjekt podle SN EN ISO/IEC 17025:2018:
Trane Technologies s.r.o.
ETC Prague

floriánova 2460, 253 01 Hostivice
Laborato,poskytuje odborná stanoviska a inteipretace vjsledkü zkouek.
Laboratoi uplatñujefiexibilnIpfIstup k rozsahu akreditace upfesnënj v dodatku.
AktuálnI seznarn óinnostI provddénfrh v rámci flexibitnIho rozsahu je k dispozici u vedoucIho
laboratoie.

Zkouky:
Poi’adové

1

Zkouky vibranI
Vibrace sinusové

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

Zkouky vibrani
Rázy

SN EN 60068-2-27 ed.2

-

2

Identifikace
zkuebniho postupu/metody

PIesn nãzev
zkuebnIho postupu/metody

isIo 1

-

3

Zkouky vibraènI
SN EN 60068-2-64 ed.2
irokopásrnové náhodné
vibrace
-

4

Zkouky vibrani
Vibrace a rázy

SN EN 61373 ed.2
SN EN 6 1373:2002
IEC 61373

5

Zkouky seismické
zpüsobilosti

SN IEC 980, 1. 2.2, èl. 6

6

Zkouka vlivu prostiedI
Chiad

SN EN 60068-2-1 ed.2

Zkouka vlivu prostIedI
Suché teplo

CSN EN 60068-2-2

Zkouka vlivu prostiedI
Vlhké teplo cyklické

CSN EN6fl06-2

-

-

7

-

7
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Predmet zkousky

ZafizenI, konstrukènI dIly a
celky strojIrenského a
elektrotechnického
charakteru.
ZaiIzenI, konstrukènI dIly a
celky stroj Irenského a
elektrotechnického
charakteru.
ZaiIzenI, konstrukénI dIly a
celky strojIrenského a
elektrotechnického
charakteru.
ZaiIzenI, konstrukènI dIly a
celky strojIrenského a
elektrotechnického
charakteru pouIvané pro
dránI vozidla.
Elektrická zaiIzenI
bezpeönostnIho systému
jadern9ch elektráren.
PiIstroj e, zaHzenI,
konstrukënI skupiny.
ZaIIzeni, konstrukénI dily a
celky strojIrenského a
elektrotechnického
charakteru.
ZaiIzenI, konstruknI dIly a
celky stroj Irenského a
elektrotechnického
charakteru.
Zai’IzenI, konstruknI dIly a
celky strojIrenského a
elektrotechnického
charakteru.

-
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Pi’Iloha je nedIlnou souástI
osvëdëenI o akreditaci .: 663/2020 ze due: 4. 11. 2020
Akreditovany subjekt podle 4SN EN ISO/IEC 17025:2018:
Trane Technologies s.r.o.
ETC Prague
floriánova 2460, 253 01 Hostivice
Poiadové
cislo 1

Piesn název
zkusebniho postupu/metody
-

Zkouka vlivu prostiedI
Vlhké teplo konstantnI

9

-

Identifikace
zkusebniho postupu/metody

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

2

Predmetzkousky

ZaNzenI, konstrukènI dIly a
celky strojIrenského a
elektroteclmického
charakteru.
Specializované dopravnI a
pepravnI prostIedky ur&né
k piepravë zkazite1nch
potravin.
Specializované dopravnI a
piepravnI prosti’edky urèené
k pIepravë zkaziteln9ch
potravin.

MëienI izo1anIch vlastnostI Dohoda ATP, pfIloha è. 1,
dopravnIch prostedkü
dod. 2, èl. 1 a 2
urench k piepravë
zkaziteln9ch potravin
Dohoda ATP, phioha è. 1,
MëenI üinnosti chiadicIch
11
dod. a. 2, ai. 3, 4 a 7
nebo vytápécIch zaIIzenI
dopravnIch prostedkü
urèen9ch k pIepravë
zkaziteln9ch potravin
Zkouka
izolaanIch vlastnosti Dohoda ATP, piI1oha a. i,
Specializované dopravnI a
12
a nainnosti chiadicIch nebo
dod. 2, 1. 6
pepravnI prostiedky urèené
vytápëcIch zaNzenI
k piepravë zkaziteln9ch
dopravnIch prostIedkü
potravin.
uraen9ch k pftpravé
zkazite1n’ch_potravin
v pflpadë, ±e laboratoi’je schopna provãdët zkouky mimo své stãlé prostory, jsou tyto zkouky u poadového
is1a oznaeny hvezdikou
10

.

.

,

2

u datovan9ch dokumentü identifikujIcIch zkuebni postupy se pouivajI pouze tyto konkrétnI postupy,
u nedatovanS’ch dokumenté identiflkujIcich z]cuebnI postupy se pouivá nejnovëji vydãni uvedeného
postupu (véetne vech zmën)

Dodatek:
F lexibilnI rozsah akreditace
PoI’adovã isIa zkouek

10,11,12
Laboratol’ me modifilcovat v dodatku uvedené zkuebnI metody v dane oblasti akreditace pi zachovánI

principu mêftnI. U zkouek v dodatku neuvedench nemüe Iaborato uplatfiovat flexibilni pNstup k rozsahu
akreditace.
Vysvëtlivky:

Dohoda ATP

-

Dohoda o mezinárodnIch pI’epravách zkazite1nch potravin a o specia1izovan’ch
prostedcIch uréench pro tyto pi’epravy.
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