ZAŘÍZENÍ (VÝROBEK) NÁZEV: teflonové svářečky
TYP: XT103004, XT101004
PROVEDENÍ (JINÁ SPECIFIKACE): HT63-20, HT32-20
EVIDENČNÍ - VÝROBNÍ ČÍSLO:
VÝROBCE
XTline s.r.o.

NÁZEV:
ADRESA:

Jinošov 95, 67571 Náměšť nad Oslavou

IČ:

26246937

DIČ CZ:

26246937

prohlašuje výhradně na vlastní zodpovědnost, že níže uvedené zařízení splňuje všechna příslušná ustanovení předmětných předpisů Evropského společenství:

ES 2006/95/ES - NV č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí
ES 2004/108/ES - NV č. 616/2006 Sb., o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility a příslušným
předpisům a normám, které z nařízení (směrnic) vyplývají.

POPIS ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ
KONSTRUKCE A ELEKTRONIKA.

FUNKCE ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ
ZAŘÍZENÍ SLOUŽÍ JAKO ZAŘÍZENÍ PRO SVAŘOVÁN.

Seznam použitých technických předpisů a harmonizovaných norem
ČSN EN 62233;Metody měření elektromagnetických polí spotřebičů pro domácnost a podobných přístrojů vzhledem k expozici osob;1.11.2008
ČSN EN 60335-1;Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 1: Všeobecné požadavky;1.4.1997
ČSN EN 60335-1 ed. 2;Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky;1.6.2003
ČSN EN 60335-1 ed. 3;Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky;1.10.2012
ČSN EN 60335-2-45 ed. 2;Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-45: Zvláštní požadavky na přenosné tepelné nářadí a
podobné spotřebiče;1.10.2003
ČSN EN 55014-1 ed. 3;Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 1: Emise;1.7.2007
ČSN EN 55014-2;Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 2: Odolnost - Norma
skupiny výrobků;1.10.1998
ČSN EN 61000-3-2 ed. 3;Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-2: Meze - Meze pro emise proudu harmonických (zařízení se vstupním fázovým proudem
<= 16 A);1.12.2006
ČSN EN 61000-3-2 ed. 4;Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-2: Meze - Meze pro emise proudu harmonických (zařízení se vstupním fázovým proudem
<= 16 A);1.4.2015
ČSN EN 61000-3-3 ed. 2;Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-3: Meze - Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého
napětí pro zařízení se jmenovitým fázovým proudem <=16 A, které není předmětem podmíněného připojení;1.7.2009
ČSN EN 61000-3-3 ed. 3;Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-3: Meze - Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého
napětí pro zařízení se jmenovitým fázovým proudem <= 16 A, které není předmětem podmíněného připojení;1.3.2014

Zvolený postup posuzování shody
Posouzení shody za stanovených podmínek ( výrobcem nebo oprávněným zástupcem výrobce ). Zákon č. 22/1997 Sb., ve znění změn, § 12 odst. 3, písm. a)

Poslední dvojčíslí roku, v němž bylo elektrické zařízení opatřeno označením CE:
Jméno, adresu a identifikační číslo notifikované osoby, která provedla ES přezkoušení typu a číslo certifikátu ES přezkoušení typu.
Na uvedené zařízení se nevztahuje povinné přezkoušení typu autorizovanou zkušebnou. Osoba pověřená kompletací technické dokumentace:
Ing. Petr Vrána, kancelář - 61400 Brno, Proškovo nám. 21
Údaje o totožnosti osoby oprávněné vypracovat prohlášení jménem výrobce nebo jeho oprávněného zástupce a její podpis.

místo:
datum:

Náměšť nad Oslavou

Jméno:
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Funkce:
jednatel

Podpis:

ENGLISH

declare, that the product

ITALIANO

DEUTSCH

dichiara che il prodotto

erklären, dass das Produkt

XT103004, XT101004
meets the pertinent EC Directives:
Electrical Apparatus Low Voltage Directive- 2006/95/ES Electromagnetic compatibility- 2004/108/ES CE marking- 93/68/EHS Conformity Assessment conducted by an authorized
laboratory. Certificate number.
The facilities are not subject to type tests.
European norms

conforme alle direttive CE:

den einschlägigen EG-Richtlinien entspricht:

Apparato Direttiva di Voltaggio Bassa elettrica - 2006/95/ES
Compatibilita elettromagnetica - 2004/108/ES Marcatura CE - 93/68/EHS Valutazione della conformita svolte da un
laboratorio autorizzato. Numero di certificato.
Il dispositivo non e soggetta a prove di tipo.
Norme europee

Elektrische Betriebsmittel Niederspannungsrichtlinie2006/95/ES Elektromag. Verträglichkeit- 2004/108/ES CE Kennzeichnung- 93/68/EHS Autorisiert Laboratorium. Zertifikat Nummer.
Apparatur es ist nicht Objekt Prüfung Type.
Europäische Normen

EN 62233; EN 60335-1; EN 60335-1 ed. 2; EN 60335-1 ed. 3; EN 60335-2-45 ed. 2;
EN 55014-1 ed. 3; EN 55014-2; EN 61000-3-2 ed. 3; EN 61000-3-2 ed. 4; EN 61000-3-3 ed. 2; EN
61000-3-3 ed. 3;

Declares that the (product) complies with all
relevant provisions of the Directive.
Name and address of the person authorised to
compile the technical file.

Dichiara che il (prodotto) è conforme a tutte le
disposizioni pertinenti della direttiva.
Nome e indirizzo della persona autorizzata a
compilare l'archivio tecnico.

Erklärt, dass das (Produkt) mit allen relevanten
Bestimmungen der Richtlinie entspricht.
Name und Anschrift der Person, die bevollmächtigt
ist, die technischen Unterlagen zusammenzustellen.

AKPTESTING - Ing. Petr Vrána, 614 00 BRNO, Proškovo nám. 21, ČESKÁ REPUBLIKA
number of technical documentation:

numero della documentazione tecnica:

Nummer technische Dokumentation:

BCW 99 - 2831
The identity and signature of the person empowered
to draw up the declaration on behalf of the
manufacturer or his authorised representative.

L'identita e la firma della persona autorizzata a
avvicinare la dichiarazione per conto del produttore
o il suo rappresentante autorizzato.
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Angaben zur Person, die zur Ausstellung dieser
Erklärung im Namen des Herstellers oder seines
Bevollmächtigten bevollmächtigt ist, sowie
Unterschrift dieser Person.

