ES (EÚ) VYHLÁSENIE O ZHODE
č. 02/2014/09
1. Obchodné meno, adresa sídla a IČO výrobcu: ELKOND HHK a.s., Oravická 1228, 028 01 TRSTENÁ,
SLOVENSKÁ REPUBLIKA, IČO: 36382841
2.
Názov
výrobku
(elektrického
zariadenia):
JE-H(St)H...FE180/PS30
B2ca-s1,d1,a1,
JE-H(St)H...FE180/PS60 B2ca-s1,d1,a1, SSKFH-V...P30-R B2ca-s1,d1,a1, SSKFH-V...P60-R B2ca-s1,d1,a1
3. Základné technické údaje: 225 V
4. Zhoda výrobku (elektrického zariadenia) podľa bodu 2 bola posúdená podľa:
a) zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
b) zákona č. 364/2013 Z.z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a
elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a výrobca podľa bodu 1 vyhlasuje, že výrobok (elektrické zariadenie) podľa bodu 2 je v zhode s technickými
požiadavkami nasledovných právnych predpisov:
a) nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 308/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických
požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu
napätia v znení neskorších predpisov (ES vyhlásenie o zhode – Smernica č. 2006/95/ES);
b) vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 265/2013 Z.z. o technických
požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia (EÚ vyhlásenie o zhode – Smernica č.
2011/65/EÚ).
5. Pri posudzovaní zhody výrobku (elektrického zariadenia) podľa bodu 2, boli použité nasledovné
technické špecifikácie, technické normy alebo harmonizované normy:
a)
TPEFK 08-12-2006/289/P30-P60+A2
TPEFK 19-03-2013/219/P30-R, P60-R
STN IEC 60189-2: 1992
STN EN 60811-1-1: 2001+A1: 2004
STN 34 7010-82: 2009
STN EN 60811-1-2: 2001+A2: 2004
STN EN 60811-1-4: 2001+A2: 2004
STN EN 60811-2-1: 2001+A1: 2004
STN IEC 60189-1+A1+A2+A3: 1997
STN EN 60811-3-1: 2001+A2: 2004
STN EN 60228: 2005
b) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8. 6. 2011 o obmedzení používania určitých
nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach
6. Toto ES (EÚ) vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 1.
Zdenko Krajč, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva ............................................................................
(podpis)
Ing. Eva Vaterková, člen predstavenstva

V Trstenej dňa 02.01.2014

..............................................................................
(podpis)

