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CERTYFIKAT BADANIA TYPU UE – Typ produkcji 
EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE –  production type

N° CE-PED-B-GAZ 005-14-POL-rev-D
Bureau Veritas SA, dzia aj c w ramach przyznanej notyfikacji (numer jednostki notyfikowanej  0062), za wiadcza, e typ produkcji 
okre lony w dalszej cz ci, zosta  poddany badaniom zgodnie z postanowieniami modu u B3.1 za cznika III dyrektywy dotycz cej
urz dze  ci nieniowych N° 2014/68/UE i jest zgodny z odpowiednimi postanowieniami tej dyrektywy.
Bureau Veritas SA, acting within the scope of its notification (notified body number 0062), attests that the production type identified hereunder has been 
examined against the provisions of annex III, module B3.1, of the Pressure Equipment Directive n° 2014/68/EU, and found to satisfy the provisions of 
the directive which apply to it. 
Wytwórca (Nazwa) / Manufacturer (Name): GAZ-TECH SP. Z O.O.
Adres / Address: UL. OTMUCHOWSKA 4

49-200 GRODKÓW
Poland

Znak handlowy
Trading Name - Mark

GAZ-TECH

Opis urz dzenia / Equipment description: POWDER PORTABLE FIRE EXTINGUISHER,
FOAM PORTABLE FIRE EXTINGUISHER, WATER PORTABLE 
FIRE EXTINGUISHER AND VESSEL FOR EXTINGUISHER

Identyfikacja zatwierdzonego typu produkcji: 
Identification of approved production type

Type GP-6x ABC, GP-6x ABC ES, GW-6x AB, GW-6x ABF, 
GWM-6x A (extinguishers), Type 6x (vessel)

Wersje obj te zatwierdzeniem typu produkcji:
Versions covered by the approved production type

See list of versions (page 2)

Patrz pozosta e dane na odwrocie strony / View other data on the back of this page.
Niniejszy certyfikat, maj cy termin wa no ci 10 lat i odnawialny na yczenie, jest wa ny, chyba e zmiany stanu 
techniki mog  spowodowa  zakwestionowanie zatwierdzonego typu prudukcji ,  do dnia: (dd/mm/rrrr) 
This certificate, which is valid for 10 years and renewable upon request, is valid, unless changes in the state of the art can 
challenge the approved production type, until (dd/mm/yyyy) 

08/06/2024

Niniejszy certyfikat   zostanie uznany za niewa ny a wytwórca poniesie na zasadzie wy czno ci konsekwencje jego wykorzystywania, w przypadku wprowadzenia  zmian do 
typu produkcji  urz dzenia, lub zmiany deklarowanego stanu techniki mog cego poci gn  za sob  zakwestionowanie zatwierdzonego typu produkcyjnego, mog cego z 
kolei spowodowa  jego niezgodno  z  zasadniczymi wymaganiami  bezpiecze stwa lub przewidywanymi warunkami jego u ytkowania oraz, ogólnie, je eli wytwórca  nie 
przestrzega  któregokolwiek ze zobowi za  na o onych na niego przez Dyrektyw  ° 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 w postaci, w jakiej zosta a ona przeniesiona do 
obowi zuj cych przepisów krajowych.
This certificate shall be deemed to be void and the manufacturer shall alone bear any consequences pursuant to its use, in case of modification to production type of the equipment, or  changes in the 
state of the art, where this may affect conformity with the essential safety requirements or the prescribed conditions for use of the equipment, and generally where the manufacturer fails in particular to 
comply with any of his obligations under directive nr 2014/68/EU of 15 may 2014 as transposed in the applicable law(s).

Wystawiono w
Made at

Data (dd/mm/
rrrr)

On (dd/mm/yyyy)

Zatwierdzono i 
zarejestrowano w

Approved and Recorded in

Podpisano przez
Signed by

Podpis autoryzowany przez Jednostk  Notyfikowan
nr 0062 

Signature Authorized by Notified Body No 0062

BRIGNAIS 14/06/2017 France JACEK
PISKA

Kod rejestracyjny / Registration Code : 2017/001324/CE-0062-PED
Niniejszy dokument podlega postanowieniom  Ogólnych Warunków Us ug za czonych do umowy podpisanej przez wnioskodawc .The present document is subject to the terms of General Conditions of Service attached to the agreement signed by the applicant.Niniejszy dokument nie mo e by  powielany, z wy czeniem wytwórcy zgodnie z postanowieniami umowy zawartej mi dzy lokaln  jednostk  Bureau Veritas i wytwórc .The present document shall not be reproduced, except by the manufacturer in compliance with the provisions of the contract entered into between the local Bureau Veritas entity and the manufacturer.


