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Vydané podľa zákona 22/1997 Zb., o technických požiadavkách na výrobky a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, v znení zákona č.71/2000 Zb., zákona č. 205/2002 Zb. a nariadenia vlády č. 163/2002 
Zb., v znení nariadenia vlády č. 312/2005 Zb., ktorým sa stanovujú technické požiadavky na vybrané 
stavebné výrobky. 
Výrobca prehlasuje a potvrdzuje na svoju výlučnú zodpovednosť, že pre uvedené stanovené výrobky bolo 
prevedené posúdenie zhody vlastností s požiadavkami technických predpisov.

Výrobca: Alca plast, s.r.o., Biskupský dvůr 2095/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 25655809

Stanovené výrobky:  Senzorové ovládacie tlačidlá - M 279S, M 370S, M371S 

Posúdenie zhody bolo prevedené podľa § 7 nariadenia vlády č. 163/2002 Zb.   
v znení nariadenia vlády č. 312/2005 Zb. 
Identifikačné údaje dokladov o skúškach a posúdeniach zhody:

 1. ES vyhlásenie o zhode 3/13, dňa 1.6. 2013

Výrobky sú v zhode s nasledujúcimi normami:

Posledné dvojčíslo roku, v ktorom bolo označenie CE na výrobok umiestnené: 03.

Výrobca potvrdzuje, že vlastnosti výrobku/ov špecifikovaného/ných v tomto prehlásení spĺňajú základné 
požiadavky podľa nariadenia vlády č. 163/2002 Zb., v znení nariadenia vlády č. 312/2005 Zb. a požiadavky 
uvedených technických predpisov, že výrobok je za podmienok obvyklého, výrobcom  určeného použitia 
bezpečný, a že prijal opatrenia, ktorými zabezpečuje zhodu všetkých výrobkov uvádzaných na trh 
s technickou dokumentáciou a so základnými požiadavkami.

a s nasledujúcim nariadením vlády, v znení neskorších predpisov (NV) a číslo EÚ smernice:

V Břeclavi dňa 7. 10. 2015 Ing. Soňa Hřebačková
 splnomocnenec kvality

PREHLÁSENIE O ZHODE FORMULÁŘ Č. F-079-U, R. 0

PS/05/2013 REVÍZIA: 2
LIST: 1/1

České normy Európske normy

ČSN EN 61326:1998, článok 7.2, tabuľka 4
ČSN EN 61326-1:2006, tabuľka 1
ČSN EN 61326-2-3:2007

EN 61326 including amendments
EN 61326-1 including amendments
EN 61326-2-3 including amendments

NV 616/2006 Sb. v platnom znení
NV 481/2012 Sb. v platnom znení

2004/108/ES including amendments
2011/65/EC including amendments


