SLV MÜNCHEN

C E RTYF

I

KAT S PAWALN I CZY

1090-3.00005.GS1 Mue.2016.004
zgodnie z normA EN L090-t, tabela B.L
dla spawania elementów konstrukcyjnych z aluminium wg EN 1090-3

Producent

Schletter Solar GmbH
Alustraße 1
83527 Kirchdorf / Haag i. OB
NIEMCY

Specyfikacja techniczna

EN 1090-3:2019

Klasa Wykonania

EXC2 wedlug EN 1090-3

Procesy spawalnicze

14L (rqcznie)

numer referencyjny wg EN 4063

Grupa materialowa

22,23.1
wedlug CEN ISO / TR 15608, EN 1090-3 (2019), tabela 1 i 2

Odpowiedzialna osoba
nadzoru spawalniczego

q/tul, im¡e, nazwisko, Data urodzen¡a,

Dipl,-lng, Michael Busch, EWE

urodzony 20.01.1958

kwalifikacie

Zastçpca
h/tul, imie, nazwisko, Dôta urodzenia.
kwalifikacje

Potwierdzenie

Potwierdza siq, 2e spelnione zostaly wszystkie wymagania dotyczqce
spawania wedlug ustalen przywotanej powy2ej specyfikacji technicznej

Poczqtek waånoÉci

24,0L.2022

Termin waånoéci

23.01.2025

Uwagi

patrz na odwrocie
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Mieisce wystawienia /

data
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GSI - Gesellschaft für Schweißtechn¡k lnternational mbH, Niederlassung SLV München, Schachenmeierstraße 37, 80636 München
T +49 89 126 802-0, F +49 89 123 939 11, E-¡.lail ¡nfo@slv-muenchen.de, lnternet: www.slv-muenchen.de

l,-lng, Wackerbauer
zastepca szefa organu
inspekcyinego

Numer ceftyfikatu : 1090-3.00005.GS1Mue. 2016,004
Uwagi:
Dla kontroli spawaczy/operatorów w zaklaldzie na podstawie DIN EN ISO 9606-1 (-2y
DIN EN l5O 14732 przez Pana Busch w obszarze zastosowania niejszego certyfikatu,

przedsiebiorstwo dysponuje wprowadzona metoda do nadzorowania spawania próbek,
weryfi kacj i kontrol i i wystawia nia záswiadcze nio przeprowdzonej kontrol i,

Postanowienia ogólne
1., Niniejszy certyfikat jestwa2ny, dopóki nie ulegnq istotnejzmianie okreélone powy2ejwarunkispecyfikacji
technicznych lub warunki produkcyjne Zakladu Produkcyjnego/Zaktadów Produkcyjnych.

2.

Niniejszy certyfikat mo2e byé powielany lub publikowany w w celach reklamowych lub innych wylqcznie w
caloéci, Jakiekolwiek publikacje marketingowe nie mogq byé spzeczne z tre6ciq niniejszego certyfikatu.

3.

Jednostka Certyfikujqca zastzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli
w Siedzibie/Siedzibach firmy w dowolnym okresie, bez koniecznoÉci powiadamiania i za dodatkowq oplatq, w

przypadku wystqpienia wqtpliwoÉci doÇczqcych kwalifikacji producenta.

4,

Niniejszy certyfikat mo2e byé wycofany ze skutkiem natychmiastowym lub mo2e zostaé uzupelniony lub
zmieniony, je2eli warunki, na podstawie których zostal pzyznany, zmienily siq lub jeéli postanowienia
niniejszego certyfikatu nie sq spelniane.

5.

Nastçpujqce zmiany muszq zostaé przekazane do wiadomoécijednostki kontrolujqcej,

a)

Nowe wyposa2enie lub istotna zmiana w zakresie wyposa2enia produkcyjnego;

b)

Zmiana osoby odpowiedzialnej za nadzór spawalniczy;

c)

Wprowadzenie nowych technologii spawania, nowych materialów podstawowych
i odpowiadajqcych im WPQR-ów (en: welding procedure qualification record, WPQR)

d)

Nowe istotne urzqdzenia produkcyjne.

W wy2ej wymienionych przypadkach jednostka kontrolujqca pzeprowadzi dodatkowq kontrolç.

6.

Co najmniej na dwa miesiqce pzed datq uplywu wa2noéci powinnien zostaé zlo2ony wniosek do jednostki

kontrolujqcej, jeéli kwalifikacje majq byé nadal po6wiadczane certyfikatem.

Dystrybutor:
L. Wnioskodawca
2. do akt
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