ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
EU DECLARATION OF CONFORMITY
Výrobce / Producer:

AXIMA, spol. s r.o.,
Vídeňská 125, 619 00 Brno,
Česká republika / Czech Republic
IČO 18825176

Výrobek / Product:

VYSOKOFREKVENČNÍ NABÍJEČ AKUMULÁTORŮ
/ HIGH FREQUENCY BATTERY CHARGER

Typ / Type:

AXIgo 24… , -36… , -48… , -72... , -80... , -96...

Tento výrobek je určen pro průmyslové použití.

This product is determined for the industrial use.

Posouzení shody je vydáno na základě těchto
předpisů:

The EU Directives covered by this Declaration:

72/23/EEC - Low Voltage Equipment Directive,
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na amended by 93/68/EEC,
výrobky ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády 89/336/EEC - Electromagnetic Compatibility Directive,
amended 92/31/EEC & 93/68/EEC.
č. 17/2003 Sb. a č. 18/2003 Sb.
Posouzení shody bylo provedeno podle §12 odst. 3 The product identified above complies with the
bod a) zákona č. 22/1997Sb. podle harmonizovaných requirements of the above EU Directives by meeting
the following standards:
technických norem:
ČSN EN 60950-1
ČSN EN 61000-6-4
ČSN EN 61000-6-2
ČSN 33 2000-4-41

EN 60950-1
EN 61000-6-4
EN 61000-6-2
CSN 33 2000-4-41

Výrobce prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost,
že vlastnosti uvedeného výrobku splňují základní
požadavky podle nařízení vlády č. 17/2003 Sb.
a č. 18/2003 Sb. Tento výrobek je za podmínek
obvyklého použití bezpečný. U výrobce jsou zavedena
opatření zabezpečující shodu všech výrobků
uváděných na trh s technickou dokumentací a se
základními požadavky výše uvedených nařízení vlády.

The technical documentation required to demonstrate
that the product meets the requirements of the Low
Voltage Directive and Electromagnetic Compatibility
Directive has been complied by the signatory below
and is available for inspection by the relevant
enforcement authorities.
The products described above comply with the
essential requirements of the specified directives.

Datum vydání / Date of issue:
1. května 2008 / 1st May 2008

Lumír Přibyl
vedoucí úseku kontroly a jakosti / Quality Manager

