ES VYHLÁSENIE O ZHODE
č. 20201012 vydané

podľa § 13 odst. 1 zákona č. 264/99 Z.z.o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení
neskorších predpisov a nariadení vlády č. 194/2005 Z.z. v znení nariadenia vlády 318/2007 Z.z., ktorým sa
stanovujú technické požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu zariadení a č. 308/2004 Z.z. v znení
nariadenia vlády 449/2007 Z.z., ktorým sa stanovujú technické požiadavky na elektrické zariadenia.

Vyhlásenie o zhode vydáva
Obchodné meno: EZ-ELEKTROSYSTÉMY Trading, s.r.o.
Sídlo: Vlčie hrdlo 60, 821 07 Bratislava
IČO: 36 779 539
Ako výrobca / dovozca výrobku
Názov: Germicídna sterilizačná lampa
Typ:
JF 001-20
Krajina pôvodu: Slovenská republika
Popis a funkcia výrobku:
Germicídna sterilizačná lampa na sterilizácu interiérov proti známym výrusom a baktériám, pracujúca na princípe priameho
UV-C žiarenia ovládaná priamo, alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie s WiFi rozhraním.
Základné technické údaje : 230V/50 Hz, IP 20, I. trieda, Príkon 58W, Výkon zdroja 55W, Pätica G13 ( T8)

Výrobca vyhlasuje, že :
A. Uvedený výrobok je pri určenom použití bezpečný a prijaté opatrenia, ktorými je zabezpečená zhoda
všetkých výrobkov uvádzaných na trh s technickou dokumentáciou, so základnými požiadavkami nariadení
vlády, ktoré sa na ne vzťahujú a požiadavkami technických predpisov uvedených v bode B.
B. Vlastnosti tohto výrobku spĺňajú technické požiadavky, ktoré sa na tento výrobok vzťahujú a ktoré sú
uvedené v príslušných nariadeniach vlády, príp. v iných / ďaľších / technických predpisoch.
C. Posúdenie zhody bolo vykonané podľa:
-

nariadenia vlády č. 194/2005 Z.z. v znení nariadenia vlády 318/2007 Z.z. o elektromagnetickej
kompatibilite zariadení
nariadenia vlády č. 308/2004 Z.z. v znení nariadenia vlády 449/2007 Z.z. o elektrických
zariadeniach

D.

Pri posudzovaní zhody boli použité:

-

harmonizované technické normy:

-

EMC:

Bratislava, 12. 10. 2020
Dátum a miesto vydania vyhlásenia

STN EN 60598-1/A1:2018
STN EN 60598-2-1:2001
STN EN 55015 +A1:2002

Ing. Jozef Horváth, riaditeľ spoločnosti
meno, priezvisko a podpis,pečiatka výrobcu

