
Vyhlásenie o zhode

1) Identifikačné údaje o výrobcovi

Obchodné meno: FANIT s.r.o.
Sídlo: Kôstková 345/55, 851 10 Bratislava
IČO: 44 399 707

2) Identifikačné údaje o prístroji

Výrobok: Zabezpečovacia ústredňa
Typové označenie: MODUS
Krytie: IP 30
Napájacie napätie: ~230 V, 50 Hz
Rozsah pracovných teplôt: -10 °C - +40 °C

3) Opis prístroja

Funkcia prístroja: Plne programovateľna zabezpečovacia ústredňa vyhodnocujúca stavy na 
jednotlivých vstupoch (zónach – slučkách) s následnou lokálnou alebo diaľkovou 
signalizáciou. Ústredňu je možné dopĺňať o rôzne komunikačné moduly.

Účel použitia: Technický prostriedok pre zabezpečenie ochrany objektov a lokálnu alebo diaľkovú 
signalizáciu nežiadúceho narušenia chráneneho objektu.

4) Zoznam technických predpisov, ktorými sa vyhlasuje zhoda

Posúdenie zhody výrobku bolo vykonané v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky 
a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 
392/1999 Z.z. a 394/1999 Z.z.

5) Zoznam harmonizovaných STN alebo iných technických noriem použitých na posúdenie zhody

Elektrická bezpečnosť: STN EN 60950-1:2007, STN EN 50131-1:2007, STN P CPC/TS 50131-3:2004
Elektromagnetická kompatibilita: STN EN 50130-4:1999+A1:2001+A2:2003,

STN EN 55022:2007+A1:2008, STN EN 61000-3-2:2006,
STN EN 61000-3-3:2000+A1:2003+A2:2006

Vplyvy okolitého prostredia: STN EN 50130-5:2002, STN EN 55022:2007+A1:2008
STN EN 50130-4:1999+A1:2001+A2:2003

Protokol o skúške 80031/08/B zo dňa 11.11.2008, uložený v archíve SKTC 101.

6) Identifikačné údaje o autorizovanej osobe

Autorizovaná osoba: SKTC 101, Elektrotechnický výskumný a projektový ústav a.s., Nová Dubnica

7) Potvrdenie výrobcu

Výrobca potvrdzuje, že vlastnosti prístroja spĺňajú požiadavky podľa zákona č. 264/1999 Z.z. o technických 
požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody ako aj o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle nariadenia 
vlády Slovenskej republiky č. 392/1999 Z.z. a 394/1999 Z.z. a že prístroj je BEZPEČNÝ za podmienky, že sa bude 
používať v súlade s návodom na obsluhu a montáž.

8) Dátum a miesto vyhlásenia zhody

V Bratislave: 15. január 2009

9) Meno a funkcia zodpovednej osoby subjektu vydávajúceho vyhlásenie o zhode

Konateľ spoločnosti: Ing. Anna Csóková

10) Podpis zodpovednej osoby                                                  


