
 EU Vyhlásenie  o zhode

Toto EU Vyhlásenie o zhode je vydané na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Názov organizácie :   SENZORTECH  s.r.o.

Adresa                    :   Gen.M.R.Štefánika 120,  Trenčín

IČO                        :   36321206                IČ DPH         :   SK2020178996

Výrobca                 :   SENZORTECH  s.r.o. ,  Trenčín,  Slovensko

Zariadenie             :   Indukčný bezkontaktný snímač - je magneticko elektrické zariadenie, ktoré         
                                   reaguje zmenou logického stavu svojho elektrického výstupu na prítomnosť 
                                   kovovej súčasti pred aktívnou plochou snímača.

Typ               :  ISPV  axx b cd
      a 1 alebo 3. Typ spínacieho prvku: NPN alebo PNP
      xx vonkajší priemer snímača v mm: 12, 18, 22, 30
      b S alebo R. Zapojenie spínacieho prvku: spínací alebo rozpínací
      cd 01 alebo neobsadené. Umiestnenie snímacej cievky: vo vystúpenej plastovej 

časti snímača alebo je cievka zapustená do puzdra.

Klasifikácia zariadenia :                  II 2D   Ex mb IIIC  T60º C Db  ,             II 2G   Ex mb IIC T6 Gb

Šarža                             : ____________________________________________________________________

Horeuvedený výrobok bol posudzovaný podľa  § 12 ods. 3 písm. b) zákona č. 264/1999 
Z.z. v znení neskorších predpisov a je v zhode s technickými požiadavkami nasledovného nariadenia 
vlády :

Číslo   :  149 / 2016 Z.z. v znení neskorších predpisov
Názov :  Nariadenie vlády o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s
nebezpečenstvom výbuchu, ktorým sa preberá smernica Európskeho parlamentu a 
Rady č. 2014/34/EU (ATEX smernica) 

Pri posudzovaní zhody boli použité nasledovné technické normy : 

                           STN EN 60079-0:2013 + A11:2014 STN EN 60079-18:2015       
 

Identifikácia autorizovanej osoby:

Zariadenie bolo posúdené štátnou skúšobňou FTZÚ Ostrava – Radvanice notifikovaný 
orgán  A0210, NB1026 a bol vydaný certifikát FTZÚ 06 ATEX 0002X + dodatok č.3 . 

Potvrdenie výrobcu o splnení základných požiadaviek Nariadenia vlády č.149 / 2016 Z.z. v znení 
neskorších predpisov :

Zariadenie je za podmienky správnej inštalácie, údržby a účelu použitia určeného 
výrobcom  bezpečný. Výrobca prijal opatrenia, ktorými zabezpečuje zhodu zariadenia uvádzaneho na 
trh s technickou dokumentáciou a so základnými požiadavkami technických predpisov. 

Vyhlasovateľ:  meno: Ing. Miloš Hečko
funkcia: riaditeľ spoločnosti SENZORTECH s.r.o.
adresa: Gen.M.R.Štefánika, 911 01 Trenčín
dátum: 26.05.2017
podpis:   


