
Vyhlásenie zhody ES 
 

a vyhlásenie o zabudovaní  do „čiastočne skompletizovaného strojového zariadenia“ 
 

V súlade so smernicami: 2004/108/ES (EMC) a 2006/42/ES (MD) príloha II, časť B 
 
 
Pozn. Obsah tohto vyhlásenia zodpovedá oficiálnemu dokladu uloženému v sídle Nice S.p.a. a obzvlášť jeho poslednej revízii dostupnej 
pred publikovaním tohto Nice&Safe. Tu uvedený text bol upravený z tlačových dôvodov. 
 
 
 
Vyhlásenie zhody č.: 298/MC824H 
 
Revízia: 3.00 
 
Meno výrobcu: NICE S.p.A. 
 
Adresa: Via Pezza Alta, 13 – 31046 Rustigné di Oderzo (TV) – Taliansko 
 
Osoba poverená zostavením 
technickej dokumentácie: Oscar Marchetto 
 
Typ výrobku: riadiaca jednotka pre 2 motory 24 V d.c. 
 
Model/typ: MC824H 
 
Príslušenstvo: rádiový prijímač mod. SMXI, jednotka OVIEW 
 
 
 
Dolupodpísaný Luigi Paro, vo funkcii generálneho riaditeľa, vyhlasuje na svoju vlastnú zodpovednosť, že hore uvedený 
výrobok spĺňa náležitosti nasledovných smerníc: 
 
• Smernica EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2004/108/ES z 15. decembra 2004 o aproximácii právnych predpisov 

členských štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu a o zrušení smernice 89/336/EHS, v súlade 
s nasledovnými harmonizovanými normami: EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007 

 
Ďalej výrobok spĺňa náležitosti nasledovnej smernice v zmysle požiadaviek platných pre „čiastočne skompletizované 
strojové zariadenia“: 
 

 Smernica EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2006/42/ES zo 17. mája 2006 o strojových zariadeniach a o zmene 
a doplnení smernice 95/16/ES (prepracované znenie) 

 
• Vyhlasuje sa, že príslušná technická dokumentácia bola zostavená v súlade s prílohou VII B smernice 2006/42/ES a že boli dodržané 
nasledovné základné náležitosti: 
1.1 – 1.1.2 - 1.1.3 - 1.2.1 - 1.2.6 - 1.5.1 - 1.5.2 - 1.5.5 - 1.5.6 - 1.5.7 - 1.5.8 - 1.5.10 - 1.5.11 
• Výrobca sa zaväzuje na základe dôvodnej žiadosti odovzdať kompetentným orgánom príslušné informácie o „čiastočne 
skompletizovanom strojovom zariadení“, pričom sa zachová nedotknuté jeho právo na duševné vlastníctvo. 
• Ak je „čiastočne skompletizované strojové zariadenie“ uvedené do prevádzky v európskej krajine s úradným jazykom iným, ako je 
ten, v ktorom je písané toto vyhlásenie, dovozca má povinnosť priložiť k tomuto vyhláseniu príslušný preklad. 
• Upozorňujeme, že „čiastočne skompletizované strojové zariadenie“ nesmie byť uvedené do prevádzky, až kým koncové strojové 
zariadenie, v ktorom je zabudované, nebolo vyhlásené zhodným, s ustanoveniami smernice 2006/42/ES. 
 

Ďalej spĺňa požiadavky týchto noriem: 
EN 60335-1:2002 + A1:2004 + A11:2004 + A12:2006 + A2:2006 + A13:2008 
EN 60335-2-103:2003 
 
Výrobok spĺňa, s obmedzením na príslušné časti, náležitosti nasledovných noriem: 
EN 13241-1:2003, EN 12445:2002, EN12453:2002, EN 12978:2003 
 
 
 
 
 
 
Oderzo, 18. júna 2010  Ing. Luigi Paro 
 (generálny riaditeľ) 
 


