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(EC) DECLERATION OF CONFORMITY 

(AT) UYGUNLUK BEYANI 
 
We hereby declare that the personel protective equipment stated below correspond with the 
relevant health and safety requirements of the EC directives, due to their design and construction 
as well as in the versions we introduce to the market.  This declaration becomes invalid if 
unauthorised changes are made to the equipment. This declaration of conformity is issued under 
the sole responsibility of the manufacturer. 
 
Aşağıda belirtilen kişisel koruyucu ekipmanların, tasarım ve yapıları ile piyasaya sunduğumuz versiyonları ile AB 
direktiflerinin ilgili sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uygun olduğunu beyan ederiz. Ekipmanlarda yetkisiz değişiklikler 
yapıldığında bu beyan geçersiz hale gelir. Bu uygunluk beyanı, imalatçının münhasır sorumluluğunda düzenlenmiştir. 
 

Description of Product 
Ürün Tanımı 

: VERTICAL LIFELINE 
DİKEY YAŞAM HATTI 

Model 
Model 

: PS-VL-2 
PS-VL-2 

Adı 
Name 

: PİRİ SAFE 
PİRİ SAFE 

Manufacturer 
Üretici  

: PİRİ MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ A.Ş. 

Adress 
Adres 

: Kurtköy Mah., Adalet Sok., No:11/2A Pendik / İSTANBUL 

 
Complies with the requirements of; Personel Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425  
Kişisel Koruyucu Ekipman Regülasyonu (AB) 2016/425  Gereksinimlerini karşılar. 
 

Applicable Standards; EN353-1 :2014 + A1 :2017 (Equipment also tested according to the relevant 
requirements of the European Coordination sheet PPE-R11.119 [version 1]) 
Uygulanabilir Standart(lar); EN353-1 :2014 + A1 :2017 (Ekipman ayrıca Avrupa Koordinasyon sayfası PPE-R11.119'un 
[versiyon 1] ilgili gereksinimlerine göre test edilmiştir.)     
 

The notified body CE 2927 QUINTIN CERTIFICATIONS performed the EU type-examination (Module 
B) and issued the EU type-examination certificate 2927/4158/160/05/22/0002  
AT Tip onayı CE 2927 QUINTIN CERTIFICATIONS onaylanmış kuruluşu tarafından gerçekleştirilmiş ve 
2927/4158/160/05/22/0002 numaralı AT tip-inceleme sertifikası yayımlamıştır. 
 

The PPE is subject to the conformity assessment procedure (Module C2) is under surveillance of the 
notified body QUINTIN CERTIFICATIONS CE 2927. 
Bu KKD,  QUINTIN CERTIFICATIONS CE 2927 numaraya sahip onaylanmış kuruluşunun gözetiminde Modül C2 uygunluk 
değerlendirme prosedürüne tabidir. 
 

The CE marking shown below is affixed to product after preperation of this decleration of conformity 
and necessary conformity documentation. 
Aşağıda örneği olan CE işareti bu beyana ve gerekli uygunluk dokümanlarına istinaden ürünlere iliştirilmiş ve 
kullanılmaktadır.  
 

Ad, Soyad, Görev, Tarih 
Name, Surname, Position, Date 
 
Ali Kıvanç KARAGÖZ 
General Manager 
08.06.2021/Turkey 

 Kaşe, imza 
Stamp, Signature 

 
 

 


