
Paraiška slėginės įrangos atitikties įvertinimui 
 

 

INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ 

Įmonės pavadinimas 
 

      

Juridinis ir faktinis adresas (jeigu skiriasi)  
 

      

Įmonės kodas 
 

      

Telefonas, el. pašto adresas 
 

      

Įmonės atsakingo asmens kontaktai 
(vardas, pavardė, pareigos, telefonas 

      

INFORMACIJA APIE GAMINTOJĄ (JEI PAREIŠKĖJAS NĖRA GAMINTOJAS) 

Įmonės pavadinimas 
 

      

Gamybos adresas 
 

      

SLĖGINĖS ĮRANGOS DUOMENYS 

Slėginės įrangos 
(sumontavimo) adresas  

      Kategorija pagal reglamentą 
 

      

Slėginės įrangos 
pavadinimas 
 

      Darbo terpė 
 

      

Tipas/modelis  
 

      Didžiausias leidžiamas slėgis PS [bar] 
 

      

Gamyklinis Nr. 
 

      Talpa V [l] 
 

      

Pagaminimo metai 
 

      Maks. leidžiamoji temperatūra TS [oC] 
 

      

Atitikties vertinimo modulis (pagal slėginės įrangos 
reglamentą):  
 

 A2 (gamybos vidaus kontrolė ir prižiūrimas slėginės įrangos 
tikrinimas atsitiktiniais intervalais) 

 F (slėginės įrangos patikra pagrįsta atitiktis tipui) 
 G (slėginės įrangos vieneto patikra pagrįsta atitiktis) 

Projektavimui ir gamybai naudoti standartai:       
 

 

Ar reikalingos kitos Inspekta, UAB, paslaugos, būtinos atitikčiai įvertinti. 
 

      

Pasirašydami šią paraišką, mes patvirtiname, kad pateikta informacija yra teisinga, ir dėl šios slėginės įrangos atitikties 
vertinimo nebuvo kreiptasi į kitą paskelbtąją įstaigą. 
 

 
DATA: PAREIŠKĖJAS: 
 

__     __________________________ 
 

_     ____________________ 
                              parašas  

 
  



Priedas prie paraiškos 

Prie paraiškos pridėti dokumentai: 
 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas Dokumento žymuo  
 

1 Bendras slėginės įrangos aprašymas       

2 
Projekto eskizas ir slėginės įrangos sudedamųjų dalių, 
mazgų, grandinių ir kiti brėžiniai bei schemos 

      

3 
Aprašymai ir paaiškinimai, padedantys suprasti 
slėginės įrangos brėžinius, schemas bei slėginės įrangos 
veikimą 

      

4 
Atliktų konstrukcijos projektinių skaičiavimų, 
patikrinimų ir kiti rezultatai 

      

5 
Taikomų (visa apimtimi arba iš dalies) darniųjų 
standartų sąrašas 

      

6 

Projektavimo sprendimų, kurie užtikrina atitiktį 
Reglamento reikalavimams, aprašymas, kai nebuvo 
taikomi darnieji standartai. Papildomi įrodymai, kad 
buvo priimti atitinkantys sprendimai,  kai darniųjų 
standartų reikalavimai buvo taikyti tik iš dalies; į šiuos 
papildomus įrodymus privalo būti įtraukti atitinkamos 
gamintojo laboratorijos arba gamintojo vardu atliktų 
bandymų rezultatai (protokolai, bandymų išvados) 

      

7 Pavojaus (-ų) analizė ir įvertinimas       

8 Taikytini Reglamento reikalavimai       

9 
Informacija apie gaminamos slėginės įrangos 
projektavimą, gamybą ir veikimą.  

      

10 
ES tipo tyrimo sertifikatas su atitinkamais priedais 
(taikoma tik F moduliui) 

 

11 

Informacija apie patvirtintas gamybos ir bandymo 
procedūras, darbuotojų kvalifikacijos pažymėjimai arba 
kvalifikacijos patvirtinimai pagal Reglamento 1 priedo 
41 arba 44 punktų reikalavimus (taikoma G moduliui) 

      

             

             

             

             

             

             

 
___     _____________________ 
(Pareiškėjo vardas, pavardė, parašas, data) 

 
 


