
Vyhlásenie o zhode
Identifika�né údaje o výrobcovi :

Názov organizácie -obchodné meno :  Hvizdoš Pavol

Adresa :  Európska trieda 11, Košice 04013

I�O :  34745769
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identifika�né údaje o prístroji :

Výrobok :  Stomatologické svietidlo

Typové ozna�enie :  MEDILUX 2HF, MEDILUX 2HFDO

   MEDILUX 4HF, MEDILUX 4HFDO
   MEDILUX 4HFDO2, MEDILUX 4HFDOST
   MEDILUX 4HF2, MEDILUX 4HF2DO

   MEDILUX 6HF, MEDILUX 6HFDO
   MEDILUX 6HFDO2, MEDILUX 6HFDOST
   MEDILUX 6HF2, MEDILUX 6HF2DO

Základné technické údaje :  1NPE  230V/50Hz, tr.1

Intenzita osvetlenia E :  3700 luxov / rada 2HF
   5000 luxov / rada 4HF
   5200 luxov / rada 6HF

Teplota chromati�nosti :  6000 K
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opis prístroja :

Opis prístroja a jeho funkcie :  Zdroj studeného svetla emitovaný žiarivkami s 
   vysokofrekven�nou elektronikou.

Ú�el použitia :  Osvetlenie pracovného miesta lekára pri ošetrovaní 
   zubov v zubnom lekárstve.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zoznam technických predpisov, ktorými sa vyhlasuje zhoda :

Posudzovanie zhody výrobku bolo vykonané v zmysle §12 odst.3 písm. b/ zákona �.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 �. 392/1999 Z.z. a 394/1999 Z.z.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zoznam harmonizovaných slovenských technických noriem alebo iných technických noriem použitých na 
posúdenie zhody :

STN EN 60598-1:1997, STN EN 60598-2-25:1997 /Elektrická bezpe�nos� - protokol o skúške 
�. 240100 zo d�a 30.05.2000 uložený v archíve SKTC 101/ 

STN EN 55011:1995, STN 334200:1981, STN 342890:1972 /Elektromagnetická kompatibilita 
-protokol o skúške �.E 991177 zo d�a 24.09.1999 uložený v archíve SKTC 101/ 



Identifika�né údaje o autorizovanej osobe :

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potvrdenie výrobcu :

Potvrdzujem, že vlastnosti prístroja sp��ajú požiadavky pod�a zákona �.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 �. 392/1999 Z.z. a 394/1999 Z.z.,
a prístroj je BEZPE�NÝ za podmienky, že sa bude používa� v súlade s návodom na obsluhu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dátum a miesto vydania vyhlásenia o zhode :  V Košiciach 1. Januára 2003

Meno a funkcia zodpovednej osoby subjektu 
vydávajúceho vyhlásenie o zhode :  Pavol Hvizdoš, majite�

a jej podpis :


