
VYHLÁSENIE  O  ZHODE

podľa § 13 zákona č.264/99 Z.z .o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č.436/2001 Z.z. a § 5 nariadenia vlády č.400/99 Z.z. v znení nariadenia vlády č.13/2000 Z.z , ktorým
sa stanovujú technické požiadavky na ostatné určené výrobky

Vyhlásenie o zhode vydáva

Obchodné meno:     EKOLIN s.r.o.
Sídlo: Jegorovova č.37/14234, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 31570518

ako výrobca výrobkov, týmto potvrdzuje, že na určené výrobky

Názov:  Ventilátor EKOLIN RVE 120/1400/2800, RVE 160/1400/2800, RVE 200/1400/2800,
RVE 250/1400/2800, RVE 315/1400/2800

Krajina pôvodu:  SR

Popis a funkcia výrobkov:
Zariadenie je určené na dopravu vzduchu.
Detailný popis výrobkov je uvedený v technickej dokumentácii.

bolo vykonané posúdenie zhody jeho vlastností so zákonom  a požiadavkami technických predpisov. 
Pre posúdenie zhody bol použitý postup podľa § 12 ods. 3 zákona č. 264/99 Z.z .v znení zákona č.436/2001 Z.z. 
a § 3 ods. 1 nariadenia vlády č.400/1999 Z.z. v znení nariadenia vlády č.13/2000 Z.z. t.j. preskúšanie typu
autorizovanou osobou / § 12 ods. 3 písm.b /, c/ zákona č.264/99 Z.z. v znení zákona č.436/2001 Z.z. a prílohy
k  nariadeniu vlády č.400/1999 Z.z. v znení nariadenia vlády č.13/2000 Z.z.

Posúdenie zhody vyššie uvedeným postupom vykonala autorizovaná osoba:

Obchodné meno: TSÚ Piešťany, š.p., SKTC – 104
Sídlo: Krajinská cesta 2929/9
IČO: 057380

ktorá o tom dňa: 15.8.2002 vydala certifikát č.02286/104/2002

Výrobca vyhlasuje, že

A. Uvedené výrobky sú pri určenom použití bezpečné a prijaté opatrenia, ktorými je zabezpečená zhoda
všetkých výrobkov uvádzaných na trh s technickou dokumentáciou, so  základnými požiadavkami
nariadení vlády, ktoré sa na ne vzťahujú a požiadavkami technických predpisov uvedených v bode D.

B. Vlastnosti týchto výrobkov spĺňajú technické požiadavky, ktoré sa na tieto výrobky vzťahujú a ktoré sú 
uvedené v príslušnom nariadení vlády, príp. iných technických predpisoch.

C. Posúdenie zhody bolo vykonané podľa:
§ 3 ods. 1 nariadenia  vlády č.400/99 Z.z. v znení nariadenia vlády č.13/2000 Z.z. o technických
požiadavkách na ostatné určené výrobky.

D. Pri posudzovaní zhody boli použité:
- harmonizované slovenské technické normy

  STN EN 60 204-1:2001, STN EN 292-2:1996+A1:1997 v spojení s STN EN 292-1:1996,
STN EN 294:1997

11/2017 Ing. Peter Spišiak-konateľ, štatutár
                  spoločnosti EKOLIN s.r.o. 
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