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NÁRoDNí AKREornčruí oncÁru

_ Signatář EA MLA
Ceský institut pro akreditaci, o.p.s.

Olšanská 5413,130 00 Praha 3

vydává

v souladrt s c\ ] 6 zákona č,2.2l1997 Sb.. o technickýc|r požadavcích na výrobk1,. ve znční pozdě.|ších přeclpisů
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OSVEDCE|U O AKREDITACI

č.5012023

ABE.TEC' s.r.o.
se sídlem č.p. 43, 530 02 ostřešany, lČ ZsggZSSS

pro inspekční orgán č. 4065
Inspekční orgán ABE.TEC

Rozsah Lrdělené akreditace:

InspekČní činnost orgánu typu C v oblasti potlačování elektrostatického nábo.ie vymezené
tohoto osvědčení.

přílohou

Toto osvěclčení.jc dokladenr o rrdělení akreditacc na zltkladč posouzení splnění akreditačních požadavků podle

čsN pN ISo/IEC 17020:2012

SLrb.jekt Posuzování shocl;'.jc při své činnosti oprár,nčrr od|<azovat se na toto osvčdčení r" rozsahu uclčlcné akreditace po dobu
.ie'jí piatnosti. pokud ncbudc akreditace polastavena. a .ie pol,incn plnit stanovené aklcclitační požadavk1,, r,souladu
s příslr-rŠný'rni přcdpisy vzlahLrjícími sc k činnosti akreditovanéhtl sub.jcktu posuzor,ání slroclr,.

Toto osvČdČení o akrcditaci nahrazu|e 1, plnótn rozsahu osvědčcní č.: 56/20l8 zc dne 7. 2. 20lB. popřipadč správní akty na nč
navazu.jící.

Udělení akreditace je platné do2.2.2028
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lng. rbryls Mikuta" MBA
odboru cerr.Í,fikačních a inspekčnich orgánů

Českého insiitutu pro akreditaci, o.p.s-8-
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.*\Y Praze dne2.2.2023
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Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 50/23 ze dne: 2.2.2023

Akreditovaný subjekt podle ČsN nN IsoiIEC 17020:2012z

ABE.TEC, s.r.o.
objekt číslo 4065 Inspekční otgánABE.TEC

č.p, 43, 530 02 Ostřešany

l stuPeň volnosti; A - Flexibilita týkající se aktualizace normativních dokumentů/technických specifikací
2 Aktuální seznam norem/nonnativních dokurnentů je k dispozici na webových sfi,ánkách:

https://www.abetec.czli nspekcn i-organ/

Vysvětlivky:
PP IO - pracovní postup inspekčního orgánu
ESD - Electrostatic discharge

pořatlové

číslo Obor inspekce Typ a rozsah inspekce Inspekční postup Stupeň
volnosti1

1 Inspekce ESD předmětů. Inspekce daných parametrů
jednotlivých předmětů ESD
včetně měření.

PP Io 0513/018
Postup provádění ESD
inspekce
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