ŚWIADECTWO SYSTEMU JAKOŚCI WE (MODUŁ D)
EC QUALITY SYSTEM CERTIFICATE (MODULE D)
Nr
No.

CW/MED/364/2015

ZAŚWIADCZA SIĘ,
że Polski Rejestr Statków S.A. (PRS) przeprowadził stosowne procedury oceny jakości wyposażenia wyprodukowanego
w wymienionej niżej wytwórni i stwierdził jego zgodność z wymaganiami określonymi w dyrektywie (MED) 96/98/WE,
wyposażenie morskie, ze zmianami, ostatnio zmienionej przez dyrektywę 2014/93/UE, w odniesieniu do:
ochrony przeciwpożarowej.
oraz z typami wyrobów określonymi w świadectwach badania typu WE (moduł B) wyszczególnionych na odwrocie.
Wytwórnia utrzymuje i stosuje system jakości zgodnie z wymaganiami tej dyrektywy, aneks B, moduł D.
THIS IS TO CERTIFY
that Polski Rejestr Statków S.A. (PRS) did undertake the relevant quality assessment procedures for the equipment of
the manufacturer identified below which was found to be in compliance with the requirements of Marine Equipment
Directive (MED) 96/98/EC, as amended, last amended by Directive 2014/93/EU, concerning:
fire protection.
and with the type described in the EC Type-Examination Certificates (Module B) listed overleaf.
The manufacturer maintains and applies a quality system in accordance with the requirements of this Directive,
Annex B, Module D.
Producent
Manufacturer

Top Design Sp z o.o.
ul. Leśna 1,
81-876 Sopot

Zakres (Pozycja Aneksu A.1 i opis pozycji)
Scope (Annex A.1 item and item description)

oświetlenia dolnego (tylko elementy)
A.1/3.40 Systemy
Low-location lighting systems (components only)

Niniejsze świadectwo pozostaje ważne do czasu upływu terminu ważności lub unieważnienia pod warunkiem przeprowadzenia
auditów pośrednich oraz przy zachowaniu warunków uznania (patrz str. 2).
This certificate remains valid unless cancelled, expired or revoked, provided the intermediate audits are carried out and the approval
conditions (see page 2) are complied with.
Data ważności
Expiry date

2018-12-30

Gdańsk, 2015-12-31
Nr jednostki notyfikowanej
No. of notified body

Jacek Papiński
Polski Rejestr Statków S.A.
al. Gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk, Poland

tel. (+48) (58) 75 11 273
fax (+48) (58) 341 77 69
e-mail: dc@prs.pl
www: http://www.prs.pl/
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Wyszczególnienie wyrobów
Product specification
Pozycja
Item
Pozycja
Aneksu A.1
Annex A.1
item

Opis wyrobu
Product description

Systemy oświetlenia dolnego (tylko elementy)
Płyta fotoluminescencyjna S-tandard/ P-ower
A.1/3.40
Low-location lighting systems (components only)
S-tandard/ P-ower Photoluminescent Plates

Miejsca produkcji
(inne niż podane na str. 1)
Places of production
(different than given on
page 1)

Dane modułu B
Module B data
Nr świadectwa
Certificate No.

CW/MED/363/2015

Jednostka
Data ważności
notyfikowana
Expiry date
Notified body

2020-12-14

PRS S.A.
(1463)

Oddział / Branch
Gdańsk, ul. Barniewicka 8A

Ograniczenia
Limitations

Warunki uznania
Approval conditions
1 Producent powinien informować PRS o wszelkich planowanych zmianach w systemie zapewnienia jakości produkcji.
The manufacturer shall inform PRS of any intended changes to the production-quality assurance system.
2

PRS zastrzega sobie prawo do przeprowadzania niezapowiedzianych wizytacji i przeprowadzenia prób lub spowodowania ich
przeprowadzenia w celu potwierdzenia, że system zapewnienia jakości produkcji jest skuteczny.
PRS reserves the right to carry out unannounced visits and to carry out tests or to cause tests to be carried out to check the
production-quality assurance system is effective.

3

Wytwórnia lub jej upoważniony przedstawiciel w Unii Europejskiej jest upoważniony do używania znaku zgodności (koło sterowe)
i numeru identyfikacyjnego PRS, jako jednostki notyfikowanej, w deklaracji zgodności i na wyrobach określonych w niniejszym
świadectwie pod warunkiem, że wymienione wyżej świadectwa badania typu (moduł B) są ważne lub odnowione.
The manufacturer or his authorized representative established within the Community is authorised to use the Mark of Conformity
(wheelmark) and ID No. of PRS as a notified body in a Manufacturer’s Declaration of Conformity and on the approved product
described in this certificate, provided that specified above EC type-examination certificates (Module B) are valid or renewed.

Wzór znaku zgodności
Mark of Conformity Format

1463 Nr identyfikacyjny PRS jako jednostki notyfikowanej
ID No. of PRS as a notified body
yy
Ostatnie dwie cyfry roku, w którym umieszczono znak
Last two digits of year mark affixed
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