
 
 

jako výhradní dovozce a distributor pro 
 

PROHLÁŠENÍ O SHOD
 

v návaznosti na ustanovení § 13 zák. 22/1997 Sb.
a § 13 na

 

 

 REGULACE
 procesorové, teplotní, relé, fázové a analogové moduly

 
Výrobce:    FUTUS GmbH. 
                    Oberpointweg 30 
                     A-4320 Perg 
 
Tyto vyznačené produkty jsou ve shod
 
EU-směrnice:    2006/95/EG sm
                         2004/108/EG elektromagnetická snášenl
                            
Použité normy: 
DIN EN 61000-6-3:2007  požadav
DIN EN 61000-2-2:2007  požadavky odolnosti proti rušení
 
 

 
s technickými požadavky na tyto výrobky, stanovenými na
konkretizovanými v dokumentu.
 
Posouzení shody je provedeno podle § 12
Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb..
 
Firma Sunpower prohlašuje a potvrzuje, že uvedené produkty jsou za podmínek obvyklého 
použití a v souladu s montážními a technickými pokyny bezpe
všech dovážených výrobků s
požadavků nařízení vlády a předpis
 
V Jindřichově Hradci, dne 1.2
                                                                                                                                                       

SUNPOWER s.r.o. Telefon: +420
Fax: +420 384

Václavská 40/III E-mail: office@sunpower.cz
Jindřichův Hradec IČO: 26025655
377 01 DIČ: CZ26025655

jako výhradní dovozce a distributor pro ČR,  vydává 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

návaznosti na ustanovení § 13 zák. 22/1997 Sb. 
a § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. 

na výrobky 

zařízení sérií a typů 
 

REGULACE  a příslušenství RSS 
procesorové, teplotní, relé, fázové a analogové moduly

 

ené produkty jsou ve shodě s předpisy následujících EU-norem: 

G směrnice nízkého napětí 
G elektromagnetická snášenlivost 

požadavky rušivých emisí 
požadavky odolnosti proti rušení 

a jsou ve shodě 

technickými požadavky na tyto výrobky, stanovenými nařízením vlády 
dokumentu. 

Posouzení shody je provedeno podle § 12 zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády 
ízení vlády č. 312/2005 Sb.. 

Firma Sunpower prohlašuje a potvrzuje, že uvedené produkty jsou za podmínek obvyklého 
montážními a technickými pokyny bezpečné a je zab

ů s technickou dokumentací, včetně vztahujících se základních 
ízení vlády a předpisů. 

2.2010                             ing. Pavel Bučan (jednatel)
                                                                                                                             

Telefon: +420 731 744 188 
384 388 167 

office@sunpower.cz 
O: 26025655 

: CZ26025655 

 
procesorové, teplotní, relé, fázové a analogové moduly  

norem:  

ízením vlády č. 178/1997 Sb., 

řízení vlády č. 163/2002 

Firma Sunpower prohlašuje a potvrzuje, že uvedené produkty jsou za podmínek obvyklého 
né a je zabezpečena shoda 

 vztahujících se základních 

an (jednatel) 
                                                                                                                                                                                                                                                          


