ES - Prohlášení o shodě
dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES

Výrobce:

TRIDO, s.r.o., Na Brankách 2290/3, 678 01 Blansko, CZ
IČ 65278151, DIČ: CZ 65278151

Název:

Vrata sekční garážová a průmyslová

Typové řady:

W0, W2, W6, H0, H2, H5, HM, T6, T8, A1

Popis zařízení:

Vrata sekční garážová a průmyslová jsou využívána k uzavírání stavebních otvorů určených převážně pro
vozidla, průchod osob nebo manipulaci s materiálem, a to jak ve vstupu, tak i uvnitř budovy. Nejčastější použití
sekčních vrat je v rodinných domech a průmyslových objektech (garáže, výrobní haly, sklady, autoservisy nebo
mycí linky, apod.).

Tímto prohlašujeme, že výše uvedené strojní zařízení splňuje všechna příslušná ustanovení Směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních.
Použitá nařízení vlády, směrnice a harmonizované normy:
Nařízení vlády č. 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení
Směrnice 2006/42/ES o strojních zařízeních
Harmonizovaná norma výrobku EN 13241:2003+A2:2016
Použité harmonizované normy a směrnice pro motoricky ovládaná vrata navíc:
EN 12453 Vrata – bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat
EN ISO 13849-1, PL „C“ Kat. 2 Bezpečnost části ovládacích systémů – část 1: obecné zásady pro konstrukci
2011/65/EU – směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
EN 60335-1 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 1: Všeobecné požadavky
EN 61000-6-3 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – vyzařované rušení
EN 61000-6-2 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – odolnost
Testované pohony pro výše uvedená vrata:
Sommer:
Marathon, DUO, Baseline+, BASE+, PRO+, APERTO, TIGA, Giga
GfA:
SE

Toto prohlášení je platné pouze v případě, že byly dodrženy montážní pokyny, které jsou součástí dodaného zařízení. Toto
prohlášení se vztahuje výlučně na strojní zařízení ve stavu, v jakém bylo uvedeno na trh, a nevztahuje se na součásti, které byli
následně přidány. Při výrobcem neodsouhlasených změnách na dodaném zařízení ztrácí toto prohlášení platnost.

V Blansku dne 27. 05. 2019
Martin Kubík
osoba oprávněná vypracovat prohlášení jménem výrobce

