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Prohlášení o shod ě 

Podle zákona č. 22 
 
 
Prohlášení o shod ě vydává: 
 
Obchodní jméno:    ENcontrol s.r.o. 
Sídlo:    Losiná 337, 332 04 
IČO:      29067723 
DIČ:      CZ29067723 
 
JAKO VÝROBCE A DODAVATEL ZA ŘÍZENÍ 
 
Tabulka dodávaných zařízení, kterých se toto prohlášení týká: 
KÓD Popis 

CJ-MOD-USB Modem pro komunikaci se satelity 

SP-MS-ZAS Spínač a měřič jednofázových spotřebičů do zásuvky 

SP-M-ZAS Měřič jednofázových spotřebičů do zásuvky 

SP-S-ZAS Spínač jednofázových spotřebičů do zásuvky 

SP-SB-ZAS Spínač s bezpotenciálovým výstupem do zásuvky 

SAP-MSBD-DIN Spínač a měřič s bezpotenciálovým reléovým výstupem a detekcí 
kontaktu na DIN lištu 

SAP-SBD-DIN Spínač s bezpotenciálovým reléovým výstupem a detekcí kontaktu na 
DIN lištu 

SAP-MS3D2-DIN Trojnásobný spínač a měřič s detekcí kontaktů na DIN lištu 

SAP-D-BAT Detektor kontaktu na baterie nebo externí napájení 12V 

SAP-DT-BAT Programovatelný termostat na baterie nebo externí napájení 12V 

SAP-DTV-BAT Programovatelný termostat s vlhkoměrem na baterie nebo externí 
napájení 12V 

SAP-DS-BAT Programovatelný detektor světla na baterie nebo externí napájení 12V 

SAP-DAIO-BAT Programovatelný All-In-One (termostat, vlhkoměr, světloměr, tlačítko) 

 
Údaje o výrobcích 
 
Popisy a funkce výrobků jsou uvedeny na internetových stránkách výrobce a dále 
detailně v instalačních a uživatelských příručkách dodávaných k daným zařízením. 
 
 
Posuzování shody 
 
Shoda výrobků s právními předpisy byla posouzena autorizovanou zkušebnou 
ABEGU, a.s. Postup posouzení, technické normy a výsledky zkoušek jsou uvedeny 
v přílohách 1 a 2 tohoto prohlášení. 
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Výrobce prohlašuje, že: 
 

� Uvedené výrobky jsou ve shodě s platnými základními požadavky uvedenými 
v nařízení vlády a v technických předpisech a je za podmínek obvyklého, 
případně výrobcem nebo distributorem určeného použití bezpečné. 

� Uvedené výrobky jsou bezpečné za podmínek určeného použití 
� Jsou přijata opatření k zabezpečení shody všech uvedených výrobků 

s technickou dokumentací a požadavky technických předpisů. 
 
 
 
V Losiné 1.2.2010 
 
        Ing. Petr Šlechta 
        Jednatel 
 


