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MoDEL, č. DoDÁvKY, senrovÉ č., wel sVT
pnoveorxí (lrnÁ spEclFIKACE)l

EVIDENCNI - VYROBNI CISLO|
vÝRoBcE

NAzEv| Vít Čechovský

ADREsA! Dobkov 41, 58301 chotěboř

Icl 07 10797a

DIc cz| 830J042997
prohlaŠuje Že bto prohláše.ií vydál ná vlóhi odpověd.ost a níže uvedené zařízeíí splňuie vš€thná přslušná ustanďéni př€dměhých předpisů Evropského

EU 2014/35/EU - NV č. 118/2016 sb., o harmonizaci práVních předpisů členshich statů Ýkajících se dodávání e|eKřichých zařízení určených
pro použíVání V určitých mezích napětí na trh
EU 2014l30/EU - NV č. 11712016 sb., o harmonizaci práVních předpisů členských států týkajících se elektromagnďické kompatibility
EU 201U65/EU - NV č.4&7l2o12sb-, RoHs o omezení použíVání někeďch nebezpečných látek V elektrid(rch a elektronických zařízení
a příslušným předpisům a normám, které z nařízení (směrnic) Vypl,ývají.

POPIS ELEKTRICKEHO ZARIZENI FUNKCE ELEKTRICKEHO ZARIZENI
KONSTRUKCE A ELEKTRONIKA. SVETELNa \^,STR AZNA TABU LE 

"sLoU 
ZI K omcKE sIGNAuZAo

PREKROCENI DRUHEHO STUPNE KONCENTRACE DETEKOVANEHO PLYNU,
K ROZSVICENI SVETELNYCH TABULI DOCHMI V PRIPADE. ZE NEKTERE Z
čtorr Řmy cts ztsri pŘrraočni rorucrmnnct orrxoveruito
prvuu n zlšrr stclÁr oo úsrŘeoly oz+o, rrtnÁ stpltt yÝsrup,
KTERYIÝ1 SE OVLADAJI SVETELNE VY,STRAZNE TABULE A SIRENY,
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2006.03
Č§í{ Et{ 560t5 €d.4 M* á íEtody měiúí.h.rakteílslk vtso]ofÉlýenčního rú+ní zpo$b€ného €]eKli.kfňi ýítidly a poóóíýn aříaíň; ó16.01
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kE ré ns í DředmětBn lod m iéného Dňpoienij 20r 4,02
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Zvolený postup posuzování shody
Po$Uzení sibdv 2a §tanoÝenÝ.h mdminek rxnlé žákona č, q0/2016 sb,, ve zněni žměn, 6 12 odst, 1

JméIo, adresu a id€ntifikační číslo notifikoÝané o§oby, ktérá provédla Es přezkouš€ní typu a čislo cerririkál! Es PřezkouŠění vp!.
Na uv€deflé zaňz€nís€ ne\.lbhuje povinne přezkoušení typu aubíizolanou zkušónou. osoba potěřená komplelací technicke dokumentace:

Ing, Pets Vrim, kancelář - 61l()0 Brnq ProŠkovo nám. 21
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