Vrata na globalni trg
SIQ je član številnih mednarodnih združenj in shem na področju
preskušanja in certificiranja električnih proizvodov. V sodelovanju z
nami lahko zato pridobite različne certifikate oziroma certifikacijske
znake, ki vam in vašim proizvodom odpirajo vrata na globalni trg.

Certifikati CB
Shema IECEE CB je mednarodni sistem za medsebojno priznavanje preskusnih
poročil, ki se nanašajo na varnost električnih in elektronskih proizvodov. Deluje na
podlagi multilateralnega sporazuma med državami članicami sheme in certifikacijskimi organi. SIQ deluje znotraj sheme CB kot priznan nacionalni certifikacijski
organ (NCB) in priznan preskusni laboratorij (CBTL).
Certifikat CB je dokument, ki ga podeljujejo članice sheme CB in ki potrjuje, da je
proizvod, za katerega je certifikat CB izdan, preskušen in da izpolnjuje zahteve
ustreznega standarda IEC. Na podlagi pozitivnih preskusnih rezultatov SIQ podeli
certifikat o skladnosti CB in pripadajoče poročilo o preskusu CB.
Proizvajalec, ki ima poročilo o preskusu CB katerega izmed nacionalnih certifikacijskih organov, članov sheme CB, lahko pridobi nacionalni certifikat katere koli
druge države, ki je članica sheme CB.
Proizvajalec lahko nadgradi postopek pridobitve certifikata o skladnosti CB znotraj sheme CB-FCS, ki zagotavlja enostavnejšo pridobitev nacionalnih certifikatov
drugih držav, članic sheme CB-FCS. Na podlagi pozitivnih preskusnih rezultatov proizvoda in izvršene kontrole proizvodnje, SIQ podeli certifikat o ocenitvi
skladnosti (Conformity Assessment Certificate − CAC) in poročilo o ocenitvi
skladnosti (Conformity Assessment Report − CAR).
Shema IECEE CB vsebuje tudi področje elektromagnetne združljivosti. Postopek
za pridobitev certifikata CB EMC je enak postopku pridobivanja certifikata CB.
Podrobnosti o delovanju sheme CB si lahko pogledate na spletni strani
www.iecee.org.

Certifikat o skladnosti IECEx
Shema IECEx je mednarodna certifikacijska shema za certificiranje ustreznosti standardom za varnost električnih naprav, ki se uporabljajo v eksplozivnih
atmosferah (Ex-naprave).
Certifikat o skladnost IECEx je dokaz, da je bila naprava načrtovana in razvita
skladno z zahtevami ustreznih standardov IEC in proizvedena po planu kakovosti, ki ga je ocenil certifikacijski organ IECEx. Na podlagi pozitivnih preskusnih
rezultatov in uspešne presoje plana kakovosti SIQ izda certifikat o skladnosti
IECEx in pripadajoče poročilo o preskusu IECEx.
Podrobnosti o shemi IECEx si lahko pogledate na spletni strani www.iecex.com.

Listina NTR – CCA Notification of Test Results
Sporazum CCA (CENELEC Certification Agreement) je evropski sporazum
o medsebojnem priznavanju preskusnih rezultatov. Namen sporazuma je
zagotoviti, da bodo rezultate preskusa, ki ga je izvedla članica sporazuma
iz ene države, priznale tudi članice sporazuma iz drugih držav. SIQ sodeluje
v sporazumu CCA kot priznan nacionalni certifikacijski organ (NCB) in kot
priznan preskusni laboratorij (CBTL).
Listina NTR (Notification of Test Results) je dokument, ki potrjuje, da proizvod izpolnjuje zahteve ustreznih standardov in da je bila izvedena predlicenčna kontrola pri proizvajalcu. Listino NTR izdamo skupaj s pripadajočim
preskusnim poročilom. Preskuse izvajamo po evropskih standardih (EN), ki
so veljavni v Evropski uniji in v državah članicah EFTE (Evropsko združenje za
prosto trgovino).
Proizvajalec, ki je nosilec listine NTR, lahko poda vlogo za pridobitev nacionalnega certifikata v kateri koli državi, članici sporazuma CCA. Bistvena razlika
med postopkom za pridobitev certifikata CB in postopkom za pridobitev
listine NTR je v tem, da je v slednjem primeru pred izdajo listine potrebno
izvesti predlicenčno kontrolo pri proizvajalcu, po izdaji listine pa redne letne
kontrolne preglede pri proizvajalcu.

Nacionalna potrdila in certifikati
Skozi leta smo mnogim proizvajalcem iz različnih držav sveta pomagali
prodreti na ciljne trge s pomočjo našega učinkovitega sistema preskušanja
in certificiranja proizvodov.
Poznavanje nacionalnih zahtev za plasiranje proizvodov na posamezen globalni trg ter kratki odzivni časi so naša konkurenčna prednost.
Kot člani različnih mednarodnih sporazumov in kot podpisniki mnogih medsebojnih multi in bilateralnih sporazumov z drugimi certifikacijskimi hišami
po svetu vam lahko izdatno olajšamo vašo pot do pridobitve nacionalnih potrdil in drugih certifikacijskih znakov, ki jih potrebujete za prodajo vaših izdelkov
na posameznih trgih po svetu: ZDA, Kanada (UL, CSA, Curtis Straus), Argentina (IRAM), Rusija (GOST), Kitajska (CCC), Tajvan (BSMI), Japonska (PSE),
Avstralija (RCM), Evropa (GS, VDE, N) ...

Naj bo SIQ vaš vodič na poti do varnih proizvodov.
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