
Systém kontroly vstupů

PRO-3200

(Název a typové označení technického prostředku)

Honeywell Securíty and Fire

ML1 5SB Motherwell

United Kingdom

Honeywell, spol. s r.o. - Security Products o.z.

Havránkova 33

67900 Brno

Tento certifikát potvrzuje ověření způsobilosti technického prostředku typu:

2-4

Bodové hodnocení technického prostředku podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 528/2005 Sb.,
o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků:

V závislosti na realizaci systému SS62 až 4 body.

Platnost certifikátu do: 72.1.2020

Datum vydáií certifikátu: 28.3.207 7
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NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD
Pošt. příhr. 49
150 06 Praha 56

Národní bezpečnostní úřad vydává podle 46 zákona č. 4 12/2005 Sb., o ochraně
utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

CERTIFIKÁT
technického prostředku

Evidenční číslo: T3004/20i7

Výrobce:

Sídlo:

Držitel:

Sídlo:

IC:

IC:
18627757

Náměstek ředitele

Národního bezpečnostního úřadu

Přílohy 1/1 2
(Příloha je nedílnou součástí certifikátu a lze je reprodukovat pouze společně)
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NÁRODNÍ BEZPEČNOSTNÍ ÚŘAD
Pošt. přihr. 49
15006 Praha 56

Národní bezpečnostní úřad vydává podle 46 zákona č. 4 12/2005 Sb., o ochraně
utajovaných informací a o bezpečnostnf způsobilosti

PŘÍLOHU K CERTIFIKÁTU
Identifikační číslo: T300412017

Příloha číslo: I

Systém splňuje podle ČSN EN 60839-11-1 požadavky pro stupeň zabezpečení 3.

Systém byl certifikován v sestavě dle přílohy č. I certifikátu shody č. fl - 10/2017, která je k
dispozici u držitele certifikátu.
Systém kontroly vstupů byl certifikován v sestavě následujících komponent:

řídící jednotka - PRO32IC
modul - PRO 32R2
zdroje - 1PS13V8 K40/10A, UNIPOWER MINI / KJ5T
čtečky - ASR-605, ASR-610, P300, P500, iClass SE RPJO
čtečka s klávesnicí - iClass SE RPK4O

Platnost certifikátu do: 12.12020

Datum vydání certifikátu: 28.3.2017

Otisk úřednĺho razítka

Naměstek ředitele

\ I : Narodmho bezpecnostniho uradu
.;
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Ing. Martin Fialka

Certifikát a přílohu lze reprodukovat pouze společně


