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dispozitive pentru combustibil solid, pompe termice,
aparate de aer condiționat, dispozitive pentru combustibil
gazos, stații de epurare a apelor uzate, colectoare
solare și radiatoare, utilaje, produse pentru construcții,
echipamente individuale de protecție, extinctoare,
echipamente electrice de joasă tensiune, compatibilitate
electromagnetică, echipamente electrice de control și
aparate, dispozitive medicale, ascensoare, dispozitive
de ridicare, vase și echipamente sub presiune, instalații
nucleare, mijloace de divertisment public, tehnică
de manipulare, transport și depozitare, sisteme de
securitate, uși de securizate, seifuri, mobilier școlar și
se birou, articole sportive, produse pentru petrecerea
timpului liber, bunuri de larg consum, cărucioare pentru
copii, biciclete, echipamente de alpinism, jucării, ISO
9001, ISO 13845, EN ISO 3834-2, ČSN OHSAS 18001,
laborator de calibrare, laborator chimic, inginer de
inspecție, inginer de service, inginer de testare, auditor,
specialist, personal de operare, căști de protecție, corzi,
hamuri, carabiniere, pioleți, analiza combustibililor
gazoși – lichizi – solizi, pelete, expertiză judiciară,
producție de echipamente speciale de testare, Centru
de Standardizare Tehnică, măsurarea zgomotului,
măsurarea vibrațiilor, IP = acoperire, randament
boilere apă caldă, norme, directive, legislație, legi,
reglementări guvernamentale, funiculare, Slovacia,
India, Turcia, Coreea de Sud, Egipt, America Latină,
China, Rusia, Belarus, Ucraina, Kazahstan, declarație
de conformitate, marcare CE, analiză de risc, scări și
trepte, extinctoare, certificat, protocol, testare fizică
a materialelor, măsurarea iluminatului, măsurarea
durității, armătură, baterii, furtunuri, profile și țevi,
elemente de fixare, locuri de joacă, elemente pentru
joc, testare
climatică, testare de coroziune, îmbătrânire
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artificială a plasticelor, teste de presiune, boilere, sobe
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tim cum să

Stimați parteneri de afaceri,
permiteți ca prin intermediul acestui catalog să vă prezint
Institutul de testare pentru inginerie (SZU) și serviciile
furnizate.

cuvântul directorului

Indiferent dacă sunteți producători, importatori sau
exportatori, putem ajuta cu introducerea produselor și
serviciilor dvs. pe piață. De asemenea, oferim servicii tuturor
celor care pun în funcțiune un echipament tehnic nou sau
care exploatează asemenea echipamente.
Facem parte din partenerii de încredere și recunoscuți pe
piețele europene și mondiale, așa cum reiese din apartenența
noastră activă în Confederația Internațională a organizațiilor
de inspecție și certificare ar CEOC. Dezvoltarea noastră
continuă este evidentă din numărul tot mai mare de
reprezentanți internaționali SZU și extinderea competențelor
internaționale.
În toate serviciile noastre se reflectă mulți ani de experiență
a angajaților noștri în domeniile de testare, evaluare
a conformității, inspecție, formare și certificare.
Principalul nostru atu este complexitatea serviciilor oferite,
flexibilitatea ridicată, specializarea și profesionalismul.
Întotdeauna vom fi pentru dvs. un partener puternic și de
încredere.

Tomáš Hruška
director
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Jablonec nad Nisou

despre noi

Brno
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SZU este persoană certificată de Comunitatea Europeană
NB 1015 pentru evaluarea conformității cu privire la 13
directive ale UE.
În afară de evaluarea conformității, SZU oferă clienților
săi servicii specializate ale laboratoarelor de testare și ale
organului de certificare pentru certificarea produselor, a
sistemelor de management și de personal, își desfășoară
activitatea ca organ de inspecție, laborator de etalonare
oferind o gamă largă de programe de pregătire și instruire.

SZU este un loc de testare recunoscut CSA (teritoriul Canadei și SUA),
laborator de testare înregistrat în EHPA (European Heat Pump Association),
organismul de certificare autorizat KEYMARK pentru pompe de căldură și
este un laborator acreditat în sistemul de certificare MCS (Microgeneration
Certification Scheme). Este, de asemenea, un laborator de testare acreditat
UIAA (International Mountaineering and Climbing Federation) pentru
toate echipamentele de alpinism si laborator acreditat DVGW
(Deutscher Verein des Gas - und Wasserfaches) pentru armături
de gaz și apă și aparate cu gaz.
SZU este un laborator recunoscut pentru testarea în cadrul
mărcilor de certificare coreene KCs și S-Mark.

Nitra

SZU reprezintă una dintre cele mai mari organizații de
testare, inspecție și certificare din Republica Cehă și
Slovacia, având centre de lucru în Brno, Jablonec nad
Nisou, în Slovacia și cu câteva sedii în alte orașe.
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1898

Brno – Institut teritorial pentru dezvoltarea întreprinderilor
în cadrul Camerei de Comerț și Licențe

1919

Fabrica Kovotechna

1950

Institutul de testare pentru inginerie

1965

Organism autorizat 202

1997

Organism notificat 1015

2001

SZUTEST Turcia

2005

istorie

Jablonec – Institut teritorial pentru dezvoltarea
întreprinderilor în cadrul Camerei de Comerț și Licențe

10

2006

laborator acreditat UIAA

2009

laborator acreditat DVGW

2012

SZU Coreea
SZU Slovacia

2013

SZU Taiwan
SZU Balcani
laborator testare EHPA

2014

SZU Ungaria
SZU România
laborator recunoscut KCs și S-mark

2015

SZU Columbia
laborator acreditat MCS

2016

SZU Israel
SZU China, SZU Shanghai
SZU Iran
SZU Egipt
organism de certificare KEYMARK
mediu tehnic recunoscut CSA

11

activitate internațională
12

Ne desfășurăm activitatea în afara Uniunii Europene și
în multe alte țări, fie prin reprezentare directă, fie prin
parteneri apropiați. Reprezentanții noștri pot fi găsiți din
Asia până în America de Sud.

SZU International
Coreea, Taiwan, China, Israel, Columbia, Serbia, Ungaria,
România, Turcia, Egipt, Iran
Parteneri
Grecia, India, Rusia, Belarus, Ucraina, Kazahstan

13

www.szuromania.ro

În cadrul domeniilor sale de notificare și
acreditare, laboratorul de testare verifică, măsoară
și evaluează parametrii tehnici decisivi ai
echipamentelor termice și ecologice, inclusiv
siguranța acestora în timpul funcționării.

testare

Rezultatul laboratorului de testare poate fi un raport
de testare, un raport de testare a tipului sau un
certificat.

14

Laboratorul de testare este de asemenea Centru
de asistență tehnică în domeniul echipamentelor
termice pe combustibili gazoși, lichizi și solizi,
efectuează teste în conformitate cu normele și
reglementările cehe și internaționale.

echipamente termice

Laboratorul de testare efectuează testarea și evaluarea conformității
în următoarele domenii:

centrală pe combustibil solid, lichid și gazos

■■

arzătoare pe combustibil solid, lichid și gazos

■■

aparate de căldură pe gaz (încălzitoare, sobe etc.)

■■

încălzitor instantaneu de apă

■■

încălzitor de apă cu stocare, rezervoare de stocare

■■

radiatoare și convectoare

■■

inserții șemineu, șeminee, sobe, mașini de gătit

■■

pompe termice și dezumidificatoare

■■

aparate de aer condiționat și instalații de ventilație

■■

instalații de încălzire cu infraroșu

■■

stații de epurare a apelor uzate și instalații de pompare a apelor
uzate

■■

echipamente de tratare a apei

Milan Holomek

șef laborator de testare pentru
echipamente termice și de mediu

holomek@szutest.cz
+420 541 120 330
+420 724 532 132

contact

■■

www.szuromania.ro
Laboratoarele noastre de testare a pompelor de căldură dispun de
cele mai moderne echipamente iar testarea se realizează în regim
complet automat sub supravegherea inginerului de testare.

testare

SZU, ca laborator de testare acreditat, efectuează teste în
conformitate cu normele relevante ale produsului și ca un
organism notificat 1015, oferă servicii complete în domeniul
pompelor de căldură, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr.
163/2002 Sb. (Sb. - colecție de legi - nota trad.). (Produse pentru
construcții selectate) și directivele europene.
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SZU este înregistrat și recunoscut în cadrul asociației EHPA
(European Heat Pump Association). SZU este de asemenea un
laborator de testare acreditat și organism de certificare în cadrul
sistemului MCS (The Microgeneration Certification Scheme) și
Heat pump KEYMARK.

MCS

pompe termice

Laboratorul de testare oferă în domeniul pompelor de căldură
următoarele servicii:
■■

testare a parametrilor de performanță sau teste informative
(factor de încălzire sezonier SCOP, factor de încălzire COP,
interval de exploatare, funcții de securitate)

■■

testare și certificare în cadrul mărcilor: Ecodesign, Ecolabel,
EHPA Quality Label, MCS, Heat Pump Keymark

■■

determinare a nivelurilor de putere acustică

■■

măsurare a siguranței electrice (LVD) și a compatibilității
electromagnetice (EMC)

■■

teste de rezistență la presiune, etanșeitate, siguranță și fiabilitate
a construcțiilor

Pompe de căldură (cu încălzire TV)
Tip
aer - apă(*)
apă - apă
pământ - apă
DX - apă
(*)

Capacitate

DHW

45 kW
110 kW
90 kW
40 kW

2XL
3XL
3XL
3XL

Testare în intervalul temperaturilor -30 ° C până la 45 ° C, la umiditate de 35-95%.

DHW - Domestic Hot Water (identificare unități pentru apă caldă menajeră)
DX - Direct Exchange (sistem ce utilizează „schimbul direct“ al energiei de căldură a pământului prin circulația lichidului de
răcire prin conducte de cupru)

Testările se realizează în conformitate cu standardele:

Mario Jankola

garant departament

jankola@szutest.cz
+420 541 120 413
+420 607 016 690

contact

ČSN EN 14511, ČSN EN 14825, ČSN EN 255, ČSN EN 16147,
ČSN EN 15879, ČSN EN 378, ČSN EN 12102, ČSN EN 9614,
ČSN EN 60335, ČSN EN 61000, ČSN EN 55014, ș.a.m.d.

În cursul anului 2015 au intrat în vigoare noi
reglementări pentru sistemele termice de
încălzire a apei calde menajere și de încălzire
cu încălzire electrică (acționare) și pentru sisteme
de încălzire a apei calde menajere și de încălzire
cu arderea combustibilului gazos și lichid.

testare

Este vorba despre așa zisa eficiență sezonieră,
eficiența încălzirii apei domestice și alte cerințe
conexe.
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Laboratorul de testare a echipamentelor termice
și ecologice oferă efectuarea tuturor testelor
necesare și a calculelor de sinteză pentru
evaluarea nivelului criteriilor monitorizate și
clasificarea acestora.

ecodesign

Proprietăți semnificative evaluate:
■■

eficiența energetică de încălzire sezonieră

■■

eficiența energetică de încălzire a apei domestice

■■

performanță acustică

■■

emisiile de oxid de azot

■■

volumul net al încălzitoarelor de apă de stocare

■■

pierdere statică a rezervoarelor de apă caldă

■■

boilere și încălzitoare de apă

■■

pompe termice

■■

încălzitoare locale

■■

inserții șemineu, șemineuri, aragaze, cuptoare

■■

unități de co-generare

■■

încălzitoare de apă de stocare

■■

rezervoare apă caldă

■■

pompe de circulație

Milan Holomek

șef laborator de testare pentru
echipamente termice și de mediu

holomek@szutest.cz
+420 541 120 330
+420 724 532 132

contact

Produse tipice:

www.szuromania.ro

testare

Parte integrantă a laboratorului de testare
a echipamentelor termice și de mediu, laboratorul
chimic oferă servicii în domeniul de analiză
a carburantului și determinarea proprietăților lor
de bază.

20

laborator chimic

Laboratorul chimic vă oferă servicii în domeniul analizei de
combustibili:
Analiză completă de combustibili:
biocombustibili
căldură de combustie, putere calorică, analiză a elementelor (carbon,
hidrogen, azot, clor, sulf), cenușă, umiditate, rezistență mecanică,
metale grele, combustibili volatili, densitatea particulelor, greutatea
volumetrică

■■

combustibili fosili
căldură de combustie, putere calorică, analiză a elementelor (carbon,
hidrogen, azot, clor, sulf), cenușă, umiditate, combustibili volatili,
densitatea particulelor, greutatea volumetrică

■■

combustibili gazoși
compoziția gazului până la C5, putere calorică, căldură de combustie,
indicele Wobbe

■■

combustibili lichizi
căldură de combustie, putere calorică, analiză a elementelor (carbon,
hidrogen, azot, clor, sulf), cenușă, apă, densitate

■■

analiza combustibililor solizi alternativi
căldură de combustie, putere calorică, analiză a elementelor (carbon,
hidrogen, azot, clor, sulf), cenușă, apă, densitate

■■

alte activități:
determinarea căldurii de combustie, determinarea puterii calorice,
analiza elementelor (C, H, N, S, O), determinarea conținutului total de
clor, determinarea conținutului de cenușă, determinarea conținutului
de apă, determinarea combustibililor volatili, determinarea rezistenței
mecanice a peletelor, determinarea densității, determinarea punctului
de închegare până la - 50 °C, determinarea vâscozității cinematice,
determinarea compoziției gazului până la C5

Blanka Watson

șef laborator chimic

watson@szutest.cz
+420 541 120 441

contact

■■

www.szuromania.ro

testare

În domeniul de aplicare al acreditării sale,
laboratorul de testare verifică, măsoară și
evaluează siguranța electrică, compatibilitatea
electromagnetică și siguranța electrică a mașinilor.

22

echipamente electrice

Laboratorul de testare efectuează testarea și evaluarea conformității
în următoarele domenii:

LVD – siguranță electrică
(mașini-unelte și mașini de formare, mașini complexe de fabricație –
linii, electrocasnice, echipamente IT și echipamente de birou, scule
electrice, echipamente electrice de sudură, corpuri de iluminat –
inclusiv LED, tablouri de distribuție...)

■■

EMC – teste de compatibilitate electromagnetică

■■

EMC – teste de pre-certificare

■■

dispozitive medicale

■■

IP – teste de acoperire a echipamentelor electrice – până la IP68

■■

IK - teste ale carcaselor echipamentelor electrice împotriva
impacturilor mecanice din exterior

■■

microelectronice

■■

ecodesign al echipamentelor electrice selectate

■■

SIL – calcularea nivelurilor de integritate de siguranță

■■

măsurarea decelerării mișcării liniare

■■

și alte teste în funcție de cerințele clientului

Antonín Heitl

șef laborator de testare
echipamente electrice

heitl@szutest.cz
+420 541 120 631
+420 725 062 786

contact

■■

www.szuromania.ro

testare

Laboratorul de testare pentru echipamente
mecanice oferă o gamă largă de servicii. Pe
lângă testarea de produse oferă și serviciile unui
laborator de calibrare.
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În paginile următoare sunt indicate domenii
specifice și tipuri concrete de produse incluse
în domeniul dat. Lista completă a serviciilor
laboratorului de testare pentru echipamente
mecanice se regăsește pe pagina de internet www.
szutest.cz, sau puteți contacta personalul nostru,
care va alege cea mai bună soluție pentru cerința
dumneavoastră.

echipamente mecanice

Laboratorul de testare efectuează testarea și evaluarea conformității
în următoarele domenii:

mașini și mașini de operare
(prese, fierăstraie, mașini-unelte, echipamente de manipulare...)

■■

produse pentru construcții (marcare CE)
(hidranți de incendiu, furtunuri metalice pentru gaz, supape cu bilă
pentru instalații pe gaz, fose septice, produse din oțel, produse din
oțel inoxidabil, produse din aliaj de aluminiu, produse din aliaj de
cupru, țevi, profile, fitinguri, rezervoare de oțel, construcții metalice,
materiale de sudură, elemente de fixare pentru structuri din lemn,
feronerie...)

■■

echipamente sub presiune
(echipamente de siguranță și presiune, extinctoare, recipiente sub
presiune, ansambluri de presiune, oale sub presiune...)

■■

produse selectate pentru construcții
(armături, baterii sanitare, furtunuri, regulatoare de presiune,
siguranțe termice, elemente de fixare, elemente de tinichigerie, piese
metalice structurale, foi de metal, echipamente de climatizare și
ventilație, rezervoare și tancuri, feronerie...).

■■

echipamente pentru aparatele pe combustibili gazoși
(supape, regulatoare de presiune...)

■■

extinctoare

contact

■■

Alte servicii oferite de laboratorul de testare pentru echipamente
mecanice:

SZU dispune de propriul său laborator de calibrare în domeniul
instrumentelor de lucru pentru măsurarea lungimii, al manometrelor și
termometrelor.
■■

instrumente de lucru pentru măsurarea lungimii
(șublere, micrometri, instrumente măsurare devieri, calibre netede,
instrumente măsurare unghiuri, lere, instrumente măsurare din oțel,
rulete)

■■

manometre în intervalul de la 0,2 kPa la 70 MPa

■■

termometre în intervalul de la 0 °C la 250 °C, respective 1100 °C
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Alte servicii oferite de laboratorul de testare pentru echipamente
mecanice:

măsurarea zgomotului și a vibrațiilor

■■

măsurarea prafului

■■

testarea mecanică a materialelor metalice
(tracțiune, presiune, torsiune, îndoire, impact îndoire, rigiditate,
duritate, defectoscopie cu ultrasunete, fragilitate, caracteristicile
arcurilor...)

■■

analize ale materialelor metalice
(analize metalografice, analiză spectrală...)

■■

teste de presiune

■■

teste de rezistență la temperaturi ridicate
(furtunuri, armături...)

■■

teste climatice și de coroziune

■■

testare a hotelor de laborator și a mobilierului

■■

testare:
scări și trepte, paleți, containere, polițe și navete, uși cu balamale,
sisteme mecanice de bariere, ustensile de bucătărie

Jiří Petr

Aleš Pleskot

petr@szutest.cz
+420 541 120 830
+420 602 548 345

pleskot@szutest.cz
+420 483 348 271
+420 602 123 190

șef departament grup echipamente
mecanice și sub presiune - Brno

contact

■■

șef laborator de testare pentru
echipamente mecanice - Jablonec n. N.

SZU asigură imprimare 3D a produselor cu ajutorul imprimantei industriale
profesionale Stratasys Fortus 900mc, care utilizează tehnologia FDM
(Fused Deposition Modeling). Fabricarea de produse cu ajutorul acestei
tehnologii se bazează pe suprapunerea straturilor de material termoplastic
încălzit. FDM se utilizează cel mai des pentru fabricarea părților complicate
din punct de vedere geometric și a celor funcționale. În special este
recomandată pentru fabricarea de prototipuri (rapid prototyping), a pieselor
de instalare, de rezistență și de producție.
Avantajele imprimării 3D
■■

costuri reduse

■■

viteză de imprimare

■■

precizie ridicată

■■

fabricarea simplă a pieselor complicate din punct de vedere
geometric

■■

piesele imprimate sunt stabile din punct de vedere chimic și
mecanic

■■

o gamă largă de materiale termoplastice

28

imprimare 3D

În postura de laborator de testare acreditat SZU realizează măsurare de
dimensiuni 3D cu ajutorul unui aparat profesional Wenzel LH 108 Standard,
care excelează în special prin precizia mare de măsurare. Precizia acestuia
este verificată de către Institutul ceh de metrologie.
Avem posibilitatea de a măsura produse cu dimensiuni de până la 1000 x
1550 x 800 mm.
Măsurarea 3D poate fi utilizată pentru:
■■

măsurare dimensională a pieselor mecanice
(lungimi, diametre, distanțe, unghiuri, abateri de formă și poziție)

■■

măsurarea zonelor de formă generale conform modelului CAD
(format date „step“, „igs“, „vda“)

■■

digitalizarea formelor și a liniilor curbe

■■

calculul statisticii dimensiunilor (Cm/Cmk, Cp/Cpk, Pp/Ppk)

■■

reglarea și calibrarea instrumentelor de control

măsurare 3D

29

www.szuromania.ro

testare

În cadrul domeniilor sale de acreditare Laboratorul de testare
pentru bunuri de consum verifică și măsoară parametrii tehnici
determinanți, cum ar fi funcționalitatea completă a produsului,
rezistența, durata de viață. Este un laborator de testare
acreditat UIAA (International Mountaineering and Climbing
Federation) pentru echipamente de alpinism efectuând o gamă
completă de testări în conformitate cu normele UIAA.

30

Laboratorul de testare oferă serviciile sale atât pentru
producătorii care au deja produsul lor pregătit pentru lansarea
pe piață cu necesitatea de a verifica parametrii tehnici, cât
și pentru producătorii care sunt doar în etapa de proiectare
și sunt în fața unor testări parțiale pentru a verifica impactul
modificărilor intervenite. Asigură de asemenea inspecțiile anuale
ale locurilor de joacă pentru copii.
Laboratorul de testare este de asemenea implicat în diverse
testări de consumator ale produselor, cum ar fi biciclete,
cărucioare, scaune de biciclete, aspiratoare robotice, corturi,
ghiozdane, cărucioare pentru biciclete, suporturi pentru biciclete
pe barele de remorcare, bormașină cu acumulatori, căști de
ciclism pentru copii și altele.

bunuri de consum

Laboratorul de testare efectuează testarea și evaluarea conformității
în următoarele domenii:

echipamente individuale de protecție
(echipamente pentru alpinism și echipament de lucru împotriva
căderii...)

■■

căști de protecție
(ciclism, schi, sporturi de echitație...)

■■

locuri de joacă pentru copii

■■

centre de funicular și căi de transport cu funicular

■■

echipamente pentru agrement
(echipamente de alunecare și tobogane, castele gonflabile...)

■■

jucării
(leagăne, tobogane, căsuțe, umbrare, echipamente de reflectare,
trotinete, biciclete jucării...)

■■

produse pentru îngrijirea copilului
(cărucioare, pietoni, scaune de biciclete, port-biciclete, echipamente
de țopăit, pătuțuri, scaune înalte pentru copii...)

■■

mobilier
(de școală, de birou, de grădină si camping...)

■■

articole și echipamente sportive
(biciclete, biciclete electrice, cărucioare pentru biciclete, in-line
patine, skateboard-uri, trotinete, trambuline, biciclete de apartament,
echipamente de fitness...)

Luboš Feigl

conducătorul grupului specializat
de bunuri de consum

feigl@szutest.cz
+420 483 348 227
+420 602 147 283

contact

■■

inspecție tehnică

www.szuromania.ro
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SZU oferă servicii tehnice specializate în procesul
de evaluare a conformității, ca o terță persoană
independentă, atât pentru echipamente noi cât și
pentru echipamente în serviciu. Toate activitățile de
inspecție pot fi utilizate atât de producători locali,
cât și de importatori sau producători străini, a căror
activitate necesită atestarea conformității la intrarea
pe piața din Cehia sau pentru exportul în alte țări
ale Uniunii Europene.
Rezultatul activității de inspecție efectuate este
prezentat mereu sub forma unui document ce
reprezintă raportul de inspecție privind evaluarea
conformității cu cerințele specificate pentru
asigurarea siguranței echipamentelor tehnice. În
momentul în care toate cerințele sunt îndeplinite
poate fi emis Certificatul de inspecție ca bază
pentru emiterea ”Declarației de conformitate CE”.

Ca autoritate de inspecție acreditată, SZU efectuează inspecții și
evaluări de conformitate în următoarele domenii:

echipamente sub presiune și pe gaz

■■

echipamente sub presiune transportabile

■■

echipamente de ridicat, inclusiv lifturi

■■

echipamente electrice

■■

verificarea competenței profesionale a persoanelor în activități
specifice

■■

unități tehnologice, inclusiv cele din zonele cu pericol de
incendiu sau explozie

■■

mijloace de divertisment public

■■

teleschiuri și teleferice

■■

echipamente selectate concepute pentru echipamente nucleare

Jaroslav Šrámek

director activități de inspecție

sramek@szutest.cz
+420 541 120 800
+420 602 536 495

contact

■■

inspecție tehnică

www.szuromania.ro
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Unitatea organizațională din Slovacia este
Persoană juridică autorizată (OPO) având dreptul
de a evalua conformitatea cu cerințele de siguranță
a echipamentelor tehnice.
Autorizația nr. 000001-12 emisă de Inspectoratul
Național de Muncă (NIP) din Košice în conformitate
cu §14 din Legea
nr. 124/2006 M.O. cu amendamentele ulterioare.

SZU Slovacia

Activitatea SZU din Slovacia ca Persoană juridică autorizată (OPO)
include
■■

efectuarea testelor oficiale și a testelor oficiale repetate pentru
echipamentele cu gaz, sub presiune, de ridicare și electrice
selectate

■■

teste tip pentru echipamentele cu gaz, sub presiune, de ridicare
și electrice selectate

■■

evaluarea documentației de construcție și de proiect

■■

evaluarea siguranței de funcționare a utilajelor mecanice

■■

și a utilajelor de formare

■■

emiterea de certificate și licențe persoanelor fizice pentru
inspecția, operarea, reparația și reconstrucția ”echipamentului
tehnic selectat” VTZ

■■

emiterea de licențe persoanelor juridice pentru inspecția,
operarea, repararea și reconstrucția VTZ

Michal Kročko

șef SZU Slovacia

krocko@szutest.cz
+421 911 620 210

contact

Activitățile menționate mai sus sunt exercitate în conformitate cu Legea
nr. 124/2006 M.O. privind securitatea și sănătatea la locul de muncă
cu modificările și completările ulterioare și cu Decretul Ministerului Muncii,
Probleme Sociale și de Familie al Republicii Slovace nr. 508/2009 M.O.,
pentru stabilirea unor detalii cu privire la securitatea și sănătatea la locul de
muncă cu echipament tehnic clasificat sub presiune, de ridicare, electric
și cu gaz în conformitate cu legislația pentru asigurarea securității și
sănătății la locul de muncă.

formare

www.szuromania.ro

36

SZU oferă o gamă largă de programe
educaționale necesare pentru desfășurarea
activității sau pentru obținerea autorizației
necesare pentru personalul de operare al
echipamentelor, tehnicianul de inspecție, personalul
din domeniul de protecție a muncii, sănătatea
și securitatea muncii, personalul din domeniul
sistemelor de management și altele.

SZU oferă formarea și certificarea persoanelor în următoarele
domenii:
sisteme de management
Auditor intern ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN OHSAS
18001, ČSN EN ISO 13485, ČSN EN ISO 3834-2, Manager de
calitate

■■

protecția, sănătatea și securitatea muncii
Persoană calificată în prevenirea riscurilor, Coordonator SSM la locul
de muncă, Lector - formator SSM, Specialist SSM

■■

cărucioare de manipulare a materialelor
Instructor personal deservire autostivuitoare, Examinator personal
deservire autostivuitoare, Inginer de testare – lucrător punct de
control pentru verificări tehnice

■■

echipament pe gaz
Tehnicieni de revizie, Operatori, Personal de montare (reparare)

■■

echipamente electrice
Tehnicieni de revizie, Electricieni

■■

echipamente sub presiune
Tehnicieni de revizie, Operatori

■■

protecție împotriva incendiilor
Tehnician de service pentru extinctoare, Tehnician de service pentru
alimentare cu apă de incendiu

■■

altele
Tehnician de revizie a căilor pentru gazele arse, Preventivist riscuri
asociate cu operatorii de drujbe, Sudor pentru sudare prin topire,
Operator pentru sudare prin topire, Formarea profesională a
operatorilor utilajelor de construcție, cursuri de zi pentru personalul
specializat în evaluarea conformității produselor.
Dana Prášková

formarea și certificarea persoanelor

praskova@szutest.cz
+420 541 120 359
+420 702 013 685

contact

■■

www.szuromania.ro

certificare

Organ de certificare pentru sistemele de management
(COSM) oferă servicii de evaluare a conformității
statutului actual al sistemului de management cu cerințele
specificate ale normelor aferente.
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O certificare confirmată este o garanție a unui sistem
bine implementat, în care managementul companiei este
astfel organizat încât există o garanție mare de stabilitate
a calității produselor și serviciilor conform comenzii, nu
există nici o neînțelegere între companie și clienții săi,
activitățile companiei sunt gestionate, transparente și
deficiențele sunt remediate în timp util.
Prin intermediul COSM puteți obține, de asemenea,
un certificat (IQNet), care este recunoscut în mai mult
de treizeci de țări din întreaga lume (Europa, America,
Australia, Israel, Japonia, Canada, Coreea, și altele).

sisteme de management

COSM, ca organism de certificare acreditat, efectuează, în cadrul
companiilor producătoare și al furnizorilor de servicii, certificarea
următoarelor sisteme de management:
■■

de calitate conform normei ISO 9001 în principal pentru domeniul de
construcții de mașini și sectoare conexe

■■

de calitate a dispozitivelor medicale în conformitate cu norma
ISO 13485 în domeniul dispozitivelor medicale

■■

de calitate a proceselor de sudare conform normei ISO 3834-2 în
domeniul sudării

■■

de securitate și sănătate a muncii conform normei OHSAS 18001
în principal pentru domeniul de construcții de mașini și sectoare
conexe

Jana Servusová

sef departament certificare sisteme
de management

servusova@szutest.cz
+420 541 120 831
+420 602 439 403

contact

COSM își desfășoară activitatea în mod independent sau în cadrul asociației
CQS – Asociația de certificare a sistemelor de calitate, organ ce include
alte șase locuri de certificare. CQS este un membru cu drepturi depline al
IQNet – Rețeaua internațională a organelor de certificare pentru sisteme
de calitate. Auditorii SZU sunt totodată auditori CQS (IQNet), deținători de
certificate personale având o experiență îndelungată în evaluarea sistemelor
de management ale intreprinderilor cu capital ceh și străin.

www.szuromania.ro

certificare

Principala valoare adăugată pe care o oferă SZU prin
certificarea produselor este complexitatea serviciilor.
Asigurăm pentru dumneavoastră toate activitățile asociate
cu certificarea, ceea ce scade semnificativ timpul pentru
o finalizare de succes a certificării dar și costurile asumate.
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SZU este un laborator de testare recunoscut pentru o gamă
largă de mărci de certificare, precum marca CSA, Q EHPA,
KEYMARK, DVGW, KCS sau S-mark. Este de asemenea un
laborator acreditat în cadrul sistemului de certificare MCS și
UIAA.
SZU oferă și marca proprie SZU, care informează clientul
final că produsul a fost certificat, testat sau evaluat organism
de către un organism de certificare credibil și puternic, cu
o acoperire internațională largă.

produse

Lista reglementărilor și directivelor europene, pentru care suntem
autorizați să efectuăm certificare:

Descriere

Reglementarea Consiliului și Parlamentului
European
Reglementarea (EU) No. 305/2011

Descriere

Directivă UE

dispozitive electrice de joasă tensiune (LVD)

(2014/35/EU)

compatibilitate electromagnetică (EMC)

(2014/30/EU)

eficiența boilerelor de apă caldă (BED)

(92/42/EEC)

aparate pe combustibil gazos (GAD)

(2009/142/EC)

echipamente sub presiune (PED)

(2014/68/EU)

echipamente sub presiune transportabile (TPED)

(2010/35/EU)

recipiente simple sub presiune (SPVD)

(2014/29/EU)

mașini (MD)

(2006/42/EC)

lifturi (LIFTS)

(2014/33/EU)

echipament individual de protecție (PPE)

(89/686/EEC)

echipament pentru transportul de persoane (CAB)

(2000/9/EC)

jucării (TOYS)

(2009/48/EC)

emisii de zgomot (NED)

(2000/14/EC)

Descriere

Lege

produse de construcție selectate

163/2002 Coll.

produse selectate

173/1997 Coll.

Descriere

Lege

Ordonanță

utilizarea în scopuri non-violente
a energiei nucleare și a radiațiilor
ionizante

18/1997 Coll.

(309/2005)

Aleš Onderek

șef departament de certificare
a produselor

onderek@szutest.cz
+420 541 120 507
+420 602 566 188

contact

produse de construcție (CPR)

În cazul în care dispuneți de un produs certificat, evaluat sau testat
de către SZU, atunci aveți dreptul de a identifica produsele și de
a utiliza în documentație una din mărcile SZU.
Cu această marcă, clienții, partenerii sau organizațiile pot observa
la prima privire că produsul îndeplinește toate criteriile conform
legislației aferente, sau că acei parametri au fost verificați de către
o persoană terță independentă.

certificare

Marca SZU devine astfel un instrument puternic de marketing.
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Oferim 3 mărci de bază:
CERTIFICAT - condiția pentru acordarea drepturilor de utilizare
a mărcii este un certificat eliberat de SZU
CONFORM CU NORMELE - condiția pentru acordarea drepturilor
de utilizare a mărcii este un raport de evaluare a cerințelor normelor
sau un certificat eliberat de SZU
VERIFICAT - condiția pentru acordarea drepturilor de utilizare
a mărcii este un raport eliberat de SZU

Marca SZU

MCS
SZU este un laborator acreditat, care poate să efectueze testele
necesare în conformitate cu normele aferente privind produsele și,
de asemenea, a fost aprobat ca organism de certificare care are
autoritatea de a încheia cu o persoană (producător) sublicență de
alocare și utilizare a mărcii MCS.

Această marcă este valabilă pe întreg teritoriul Marii Britanii, al
Irlandei de Nord și al insulei Man.
■■

pompe termice
până la 45 kW putere termica
apă-sol, apă-apă, aer-apă, apă-aer, sol-aer

■■

tehnologie termică cu ardere de biomasă
de la 45 kW putere termica cu schimbător de apă
cazane, sobe pe peleți, sobe pe lemn

MCS

certificare

MCS certifică produse micro-generare utilizate pentru producerea de
energie electrică și termică din surse regenerabile și este o garanție
a calității și demonstrează îndeplinirea cerințelor standardelor
respectate de către societăți.
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CSA (Canadian Standard Association) acordă și menține
marca de bază din punctul de vedere al siguranței produselor.
Această marcă este echivalentă cu marca UL și este valabilă
pe teritoriul Canadei și alStatelor Unite ale Americii.

certificare

SZU este un loc de testare pentru efectuare de încercări,
care reprezintă condiția de acordare ulterioară a mărcii
CSA. Calificarea SZU a fost recunoscută în baza îndeplinirii
cerințelor ISO/IEC 17025:2005.
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Testele proprii sunt realizate sub supravegherea specialiștilor
CSA (witness testing), la ora actuală marca poate fi obținută
pentru:
■■

cazane de gaz

■■

calandrele de gaz

SZU poartă negocieri active cu scopul de a extinde
competențele sale pentru cazane pe combustibil solid și
pompe de căldură. Actualmente monitorizează interesul
potențialilor exportatori și producători cu privire la alte grupuri
de produse, cu scopul de a putea extinde competențele sale și
spre aceste produse.

CSA

SZU, în postura de laborator de testare DVGW străin unic - Deutscher
Verein des Gas- und Wasserfaches, oferă în baza acreditării, testări de
produse din domeniul gaz și apă inclusiv elaborare a rapoartelor ce vor
servi la acordarea certificatelor DVGW.

■■

Armături pentru gaz și apă

■■

Mașini de gătit pe gaz și combinate

■■

Arzătoare pe gaz

■■

aparate electrice de camping

■■

Boiler instantaneu pe gaz

■■

Boiler staționar pe gaz

■■

Mașini de gătit în gastronomie pe gaz și combinate

■■

Dispozitive de siguranță, de reglare și de control pentru
aparate pe combustibil gazos

■■

Dispozitive de siguranță, de reglare și de control pentru
arzătoare cu gaz

■■

Furtun metalic ondulat de protecție pentru conectarea
aparatelor de uz casnic

certificare

Datorită certificării DVGW produsele dumneavoastră vor fi mai competitive
la introducerea lor pe piețele din toate țările în care se vorbește germană.
Având în vedere că testele sunt efectuate în laboratoarele de testare
ale SZU, iar certificatul de calitate corespunzător este emis în centrul de
certificare DVGW-cert din Bonn, întregul proces devine mai eficient ca timp
și mai ieftin.
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certificare
46

SZU este laborator acreditat autorizat pentru
efectuarea testelor în conformitate cu întreaga
gamă de standarde ale Federației Internaționale a
Asociațiilor de Alpinism UIAA.
SZU a devenit primul laborator astfel acreditat pe
plan mondial, care poate efectua o gamă completă
de teste conform standardelor UIAA.

SZU a încheiat acorduri bilaterale privind
recunoașterea testelor, a căror rezultate pot fi
folosite în procesul de acordare a mărcilor coreene
de certificare KCs și S-mark.
KCs și S-mark sunt destinate verificării siguranței
mașinilor și utilajelor conformi OSHA (Occupational
Safety and Health Act).

■■

lifturi

■■

macarale

■■

echipamente sub presiune

■■

mașini-unelte

■■

părți electrice de mașini

■■

și altele

KCs • S-mark

certificare

KCs funcționează în regim de certificare obligatorie,
în timp S-mark este un sistem de certificare
voluntară.
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certificare

Certificatele și protocoalele de testare ale SZU, ca
laborator acreditat, sunt recunoscute în acordarea
de mărci ecologice ale Comunității Europene Ecolabel.
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Ecolabel este o marcă voluntară pentru produse
și servicii atente la mediul înconjurător și este
recunoscută în toate țările UE. În Republica Cehă,
acest standard este atribuit de Ministerul Mediului.
■■

pompe termice

■■

instalații de încălzire a apei

■■

armături sanitare

■■

corpuri de iluminat

■■

mobilier din lemn

Ecolabel

Uniunea vamală și Federația Rusă
SZU în colaborare cu partenerii ruși mediază emiterea unei game largi
de documente necesare pentru exportarea produselor pe teritoriul
Federației Ruse și a Uniunii Vamale.
■■

Certificate de conformitate în sistemul GOST R

■■

Certificate de conformitate sau Declarații de conformitate
conform Reglementărilor Tehnice ale Uniunii Vamale

■■

Certificate sanitare

■■

Certificate de incendiu

■■

Decizia Rostechnadzor pentru utilizarea echipamentelor
tehnice

SZU a încheiat un acord de cooperare și asistență tehnică cu mai
multe centre și instituții de testare renumite din Ucraina, în baza cărora
mediază clienților săi toate documentele necesare în Ucraina.
■■

Certificate de conformitate

■■

Declarație de conformitate

■■

Certificate sanitare

■■

Deciziile Gosnadzorochrantrud pentru utilizarea
echipamentelor tehnice

■■

Certificate pentru sistemul de management al calității DSTU
ISO 9000

certificare

Ucraina

Uniunea vamală • Ucraina
49

asociații
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International Confederation of Inspection and Certification Organisations • European Heat
Pump Association • Czech Association for Quality Certification • Association of Accredited
and Authorized Organizations • Brno Regional Chamber of Commerce • Czech Gas
Association • European Heat Pump Association • Brno Regional Chamber of Commerce •
Czech Gas Association • Association of Manufacturers and Suppliers of Medical Devices
• Czech Pellets Cluster • Association of Testing Laboratories for Constructions • Czech
Heat Pump Association • Technical Supervisory Association • Guild of Heating Engineers
and Plumbers • Czech Society for Sterilisation • Association of Lock and Key Services •
Industry Cluster 4.0

dispozitive pentru combustibil solid, pompe termice,
aparate de aer condiționat, dispozitive pentru combustibil
gazos, stații de epurare a apelor uzate, colectoare
solare și radiatoare, utilaje, produse pentru construcții,
echipamente individuale de protecție, extinctoare,
echipamente electrice de joasă tensiune, compatibilitate
electromagnetică, echipamente electrice de control și
aparate, dispozitive medicale, ascensoare, dispozitive
de ridicare, vase și echipamente sub presiune, instalații
nucleare, mijloace de divertisment public, tehnică
de manipulare, transport și depozitare, sisteme de
securitate, uși de securizate, seifuri, mobilier școlar și
se birou, articole sportive, produse pentru petrecerea
timpului liber, bunuri de larg consum, cărucioare pentru
copii, biciclete, echipamente de alpinism, jucării, ISO
9001, ISO 13845, EN ISO 3834-2, ČSN OHSAS 18001,
laborator de calibrare, laborator chimic, inginer de
inspecție, inginer de service, inginer de testare, auditor,
specialist, personal de operare, căști de protecție, corzi,
hamuri, carabiniere, pioleți, analiza combustibililor
gazoși – lichizi – solizi, pelete, expertiză judiciară,
producție de echipamente speciale de testare, Centru
de Standardizare Tehnică, măsurarea zgomotului,
măsurarea vibrațiilor, IP = acoperire, randament
boilere apă caldă, norme, directive, legislație, legi,
reglementări guvernamentale, funiculare, Slovacia,
India, Turcia, Coreea de Sud, Egipt, America Latină,
China, Rusia, Belarus, Ucraina, Kazahstan, declarație
de conformitate, marcare CE, analiză de risc, scări și
trepte, extinctoare, certificat, protocol, testare fizică
a materialelor, măsurarea iluminatului, măsurarea
durității, armătură, baterii, furtunuri, profile și țevi,
elemente de fixare, locuri de joacă, elemente pentru
joc, testare climatică, testare de coroziune, îmbătrânire
artificială a plasticelor, teste de presiune, boilere, sobe

Maxim Emil
Reprezentant SZU România
emil@szuromania.ro
+40 724 264 390
+40 773 995 948

www.szuromania.ro
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