PRILOGA III
Modul B: Preskus tipa
1. Ta modul opisuje del postopka, s katerim organ za ugotavljanje skladnosti potrdi in
preskusi, da reprezentativni vzorec predvidene proizvodnje izpolnjuje ustrezne zahteve
odredbe.
2. Vlogo za tipski pregled vloži dobavitelj pri organu po lastni izbiri.
Vloga mora vsebovati:
 naziv in naslov proizvajalca ter, če vlogo vlaga pooblaščeni zastopnik, naziv in naslov
zastopnika;
 pisno izjavo, da enaka vloga ni bila vložena pri drugem organu;
 tehnične dokumente, kot so opisani v 3. točki tega modula.
Ob vlogi mora biti organu na voljo vzorec proizvoda predvidene proizvodnje, v nadaljevanju
"vzorec". Organ lahko za izvedbo postopkov ugotavljanja skladnosti zahteva dodatne vzorce.
3. Tehnični dokumenti morajo omogočiti oceno skladnosti naprave z zahtevami odredbe. Za
to morajo, kolikor je to potrebno, prikazovati konstrukcijo, način proizvodnje in delovanje
naprave. Poleg tega mora glede na potrebe vsebovati:
 splošen opis vzorca;
 konstrukcijske in delavniške risbe ter diagrame sestavnih delov, sklopov, električnih
povezav itd.;
 opise in pojasnila, potrebna za razumevanje risb in diagramov ter delovanja izdelka;
 seznam standardov iz seznama standardov katerih uporaba ustvarja domnevo o
skladnosti proizvoda z odredbo zahtevanih izkoristkih za nove toplovodne ogrevalne kotle
na tekoče ali plinasto gorivo, ki so bili upoštevani v celoti ali delno, ter opis tehničnih
rešitev za izpolnitev osnovnih zahtev te odredbe v primerih, kjer standardi iz 5. člena te
odredbe niso bili upoštevani.
 rezultate konstrukcijskih izračunov, opravljenih preskušanj itd.;
 testna poročila.
4. Organ za ugotavljanje skladnosti mora:
 preučiti tehnično dokumentacijo, preveriti, ali je bil vzorec izdelan v skladu z
dokumentacijo, in določiti dele, ki so bili konstruirani po ustreznih določilih standardov iz
drugega odstavka 5. člena te odredbe, ter dele, ki so bili konstruirani brez upoštevanja
ustreznih določil omenjenih standardov;
 opraviti potrebne preglede in preskušanja, da ugotovi, ali rešitve, ki jih je proizvajalec
uporabil pri delih, kjer ni upošteval standardov iz drugega odstavka 5. člena te odredbe,
izpolnjujejo osnovne zahteve te odredbe;
 opraviti potrebne preglede in preskušanja, da ugotovi, ali so bili standardi, ki jih je
uporabil proizvajalec, res uporabljeni;
 z vlagateljem uskladiti kraj, kjer bodo opravljeni pregledi in potrebna preskušanja.
5. Če vzorec izpolnjuje zahteve te odredbe, organ za ugotavljanje skladnosti vlagatelju izda
tipski certifikat. Certifikat vsebuje naziv in naslov proizvajalca, zaključke preskusa ter
potrebne podatke za identifikacijo odobrenega tipa.
Certifikatu je priložen seznam bistvenih delov tehnične dokumentacije, katerih kopijo shrani
organ.

Če organ zavrne izdajo tipskega certifikata dobavitelju, mora priložiti podrobno pojasnilo
razlogov za zavrnitev.
Priložen mora biti pravni poduk glede pritožbe.
6. Vlagatelj mora organ za ugotavljanje skladnosti, ki hrani tehnično dokumentacijo za tipski
certifikat, obvestiti o vseh spremembah na odobreni napravi, če te spremembe lahko vplivajo
na skladnost z osnovnimi zahtevami ali na pogoje uporabe naprave. V takem primeru mora
naprava dobiti dodaten certifikat, ki ga organ za ugotavljanje skladnosti izda kot dodatek k
osnovnemu tipskemu certifikatu.
7. Vsak organ za ugotavljanje skladnosti mora drugim sporočati potrebne informacije o
izdajah in preklicih tipskih certifikatov in dodatkov k njim.
8. Skupaj z obvestili lahko organ za ugotavljanje skladnosti drugim pošlje tudi kopije tipskih
certifikatov in/ali dodatkov. Aneksi certifikatov morajo biti na voljo drugim organom za
ugotavljanje skladnosti.
9. Dobavitelj mora ob tehnični dokumentaciji hraniti tudi kopije tipskega certifikata in njegovih
dodatkov vsaj deset let po prenehanju proizvodnje zadevnega izdelka.

