
    ES prohlášení o shodě 
podle nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrické zařízení nízkého 
napětí (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES) 

podle nařízení vlády č. 616/2006 Sb., kterým se stanoví hlavní požadavky na ochranu na výrobky z hlediska 
jejich elektromagnetické kompatibility (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES) 

 
Výrobce:   BScom s.r.o. 

   Spojenecká 69 
   541 01 Trutnov 

 
prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek: 
 

BSregál pro uložení tabletů 
Typ zařízení: BSR_10-48/2019 

 

na nějž se vztahuje toto prohlášení, je ve shodě s následujícími předpisy a normami: 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES 

 
ČSN EN 331310 ed.2 Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez 

elektronické kvalifikace 

ČSN EN 61140 ed.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro instalaci a zařízení 

ČSN EN 62208 ed.2 Prázdné skříně pro rozváděče nízkého napětí – Obecné požadavky 

ČSN EN 60335-1 ed.3 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 1: Obecné 
požadavky 

ČSN EN 55014-2 ed.2 Elektromagnetická kompatibilita – Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické 
nářadí a podobné přístroje – Část 2: Odolnost – Norma skupiny výrobků 

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) 

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 

 
 

Výrobek je za podmínek obvyklého a určeného použití bezpečný. 
 

 
Při posuzování shody bylo postupováno podle Rozhodnutí Rady ES č. 768/2008/ES, modul A  
(§12 odst. 3 písm. a) zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění). 
 
 
    
Místo a datum vydání prohlášení:    Trutnov 12. února 2019 
 
 
Jméno a podpis pověřené osoby výrobce:          Pavel Brzák 
 
 
 
 


