
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 

EU DECLARATION OF CONFORMITY 
 

My / Wir / We 
 

ELEKON, s.r.o.  
(název výrobce/dovozce) (Name des Anbieters) (supplier's name) 
 

Brněnská 15, CZ-682 01 Vyškov, Česká republika  
(sídlo) (Anschrift) (address)  
 

prohlašujeme na naši plnou odpovědnost, že výrobek: 
erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt: 
declare under our sole responsibility that the product: 
 

Interiérové digitální hodiny řady ALU-DC, 110 / 230 V 
Digitaluhr Serie ALU-DC für Innenräume, 110 / 230 V  
Interior digital clock, product series ALU-DC, 110 / 230 V 
 

model / Modelle / Models: ALU-DC.57, ALU-DC.100 
 

(označení, typ nebo model, výrobní dávka, šarže nebo sériové číslo, možné zdroje a počet kusů) 
(Bezeichnung, Typ oder Modell, Los-, Chargen- oder Seriennummer, möglichst Herkunft und Stückzahl) 
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items) 
 

na který se toto prohlášení vztahuje, vyhovuje následujícím českým technickým 
harmonizovaným normám nebo jiným normativním dokumentům: 
auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Normen oder normativen 
Dokumenten übereinstimmt: 
to which this declaration relates is in conformity with the following standards or other 
normative documents: 
 

Temperature: EN 60068-2-1,2 
Humidity: EN 60068-2-78 
Mechanical shock: EN 60068-2-27 
Mechanical vibrations: EN 60068-2-6 
IP rating: EN 60529 
Electrical safety: EN 60950-1/Cor. (2011) 
EMC: EN 55022 (2010), class B; EN 55024 (2010); EN 50121-4/Cor. (2008) 

 

(název a/nebo číslo a datum vydání norem nebo jiných normativních dokumentů) 
(Titel und/oder Nummer sowie Ausgabedatum der Normen oder der anderen normativen Dokumente) 
(title and/or number and date of issue of the standards or other normative documents) 
 

a splňuje základní požadavky stanovené v následujících nařízeních vlády: 
Gemäß den Bestimmungen der Richtlinie(n): 
following the provisions of Directive(s): 
 

2006/95/ES (LVD); nařízení vlády č. 17/2003 Sb.  
(bezpečnost elektrických zařízení nízkého napětí) 
2004/108/ES (EMC); nařízení vlády č. 616/2006 Sb. (elektromagnetická kompatibilita) 
2011/65/EU (RoHS) 
2002/96/EC (WEEE) 

 
 
 
 
 

Vyškov, 28. 1. 2016 Pavel Novák  
(místo a datum vystavení) (jméno a podpis nebo rovnocenné označení odpovědné osoby) 
(Ort und Datum der Ausstellung)               (Name und Unterschrift oder gleichwertige Kennzeichnung  
(place and date of issue)                des Befugten) 
 (name and signature or equivalent marking of authorized person) 


