
  

 
 

 
 

 Stran 1/1 

 Ta izjava ni veljavna brez podpisa. Razmnoževanje izjave je dovoljeno le v celoti in brez sprememb.  
Izvlečke in spremembe mora potrditi SIQ Ljubljana. 

SIQ Ljubljana, Mašera-Spasićeva ulica 10, SI-1000 Ljubljana, +386 1 4778 221, ex@siq.si 

  
  

(1) Izjava o presoji sistema kakovosti v proizvodnji 

(2) Oprema ali zaščitni sistemi ali komponente, namenjeni za uporabo v potencialno eksplozivnih 
atmosferah – Direktiva 2014/34/EU 

(3) Številka izjave: 

 SIQ 11 ATEX Q 220-7 

 

 
(4) Skupina proizvodov: Motorji z ali brez zavor v vrstah protieksplozijske zaščite Ex d in Ex t, ohišja, 

priključne in razvodne omarice, stikala in stikalne omarice, skoznjiki, sponke in 
transformatorji v vrstah protieksplozijske zaščite Ex d, Ex e, Ex i in Ex t 

 Seznam proizvodov, za katere velja izjava, je shranjen ločeno v odgovornosti priglašenega organa. 
  

(5) Naročnik: Bartec Varnost, d.o.o., Cesta 9. avgusta 59, 1410 Zagorje ob Savi 

(6) Proizvajalec: Bartec Varnost, d.o.o., Cesta 9. avgusta 59, 1410 Zagorje ob Savi 

(7) Lokacija proizvodnje: Bartec Varnost, d.o.o., Cesta 9. avgusta 59, 1410 Zagorje ob Savi 

  

(8) SIQ Ljubljana, priglašeni organ številka 1304 za Prilogo IV po členu 17 Direktive 2014/34/EU 
Evropskega parlamenta in sveta z dne 26. februarja 2014, obvešča naročnika, da je sistem kakovosti 
v proizvodnji proizvajalca skladen zahtevam Priloge IV Direktive. 

Ta sistem kakovosti, ki je skladen zahtevam Priloge IV Direktive, je skladen tudi zahtevam Priloge VII. 

(9) Ta izjava temelji na poročilu o presoji št. SIQ Ex Q.11220-7 z dne 4. januar 2022. Ta izjava je lahko 
razveljavljena, če proizvajalec ne izpolnjuje več zahtev Priloge IV Direktive 2014/34/EU. 

 Rezultati redne presoje sistema kakovosti so sestavni del te izjave. 

(10) Ta izjava je veljavna do dne 5. maja 2023 in je lahko razveljavljena, če proizvajalec ne izpolnjuje zahtev 
za sistem kakovosti v proizvodnji. 

(11) Skladno zahtevam členov 13 (3) in 16 (3) Direktive 2014/34/EU morajo biti komponente označene z 
identifikacijsko številko 1304, oprema pa z oznako CE in identifikacijsko številko 1304 za priglašeni 
organ SIQ Ljubljana, ki izvaja nadzor proizvodnje. 

 
Certifikacijski organ 

Bojan Pečavar 

Datum prve izdaje: 7. julij 2011 

Datum te izdaje: 4. januar 2022 
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