
Informace o výrobku podle evropských směrnic a 
nařízení
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A. Prohlášení o vlastnostech podle nařízení o uvádění stavebních výrobků na trh
Prohlášení o vlastnostech pro různé typy krbových kamensérie ALLEGRA podle  
Nařízení o uvádění stavebních výrobků na trh (EU) č. 305/2011 a  
dle Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) č. 574/2014.

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
č.  6036-00590-01

1. Jednoznačný identifikační kód typu výrobku:
ALLEGRA

2. Účel(y) použití:
Vytápění místností palivovým dřívím a dřevěnými briketami v budovách bez vytápění vodou nebo ohřevu 
užitkové vody

3. Výrobce:
LEDA Werk GmbH & Co. KG, Groninger Straße 10, 26789 Leer, Německo
Tel. +49 491 6099-0, Fax +49 491 6099-290, www.leda.de, info@www.leda.de

4. –

5. Systém(y) vyhodnocování a kontroly stálosti výkonu:
Systém 3

6.a) Harmonizovaná norma:
EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Notifikovaná(é) zkušebna(y):
RRF Rhein-Ruhr Feuerstätten-Prüfstelle GmbH 
Im Lipperfeld 34b, 46047 Oberhausen, Německo
Identifikační číslo notifikované zkušebny: 1625
Zkušební zpráva č. pro zkoušku typu: RRF- 40 15 4085

6.b) –
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2. strana prohlášení o vlastnostech č. 6036-00590-01

7. Uvedené výkony

8. –

Výkon tohoto výrobku odpovídá výkonu uvedenému v prohlášení(ch) o vlastnostech. Za vytvoření prohlášení o vlastnostech v souladu s 
nařízením (EU) č. 305/2011 je odpovědný výhradně výše jmenovaný výrobce.

Za výrobce a jménem výrobce podepsal:
Tammo Lüken 
Leer                                           2020-04-08

Důležité charakteristiky Výkon Harmonizované technické 
údaje

 ALLEGRA

Nehořlavost požadavky splněny EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Notifikovaná zkušební laboratoř provedla podle 
systému 3 zkoušku typu

Chování při hoření A1

Minimální vzdálenost od sousedních 
hořlavých předmětů

od podlahy:
na levé straně:
na pravé straně:
vzadu:

0 
600 mm
700 mm
300 mm

Vzdálenost v dosahu záření  
průhledového okna

1000 mm

Bezpečnostní zkouška na výstup 
topného plynu a vypadávání 
žhavých uhlíků

požadavky splněny

Možnost čištění topných ploch požadavky splněny

Emise spalin Průměrný obsah CO vztaženo na 13 % O2 ≤ 1250 mg/mN³

Uvolňování nebezpečných látek NPD (výkon není určen)

Povrchová teplota požadavky splněny

Elektrická bezpečnost NPD (výkon není určen)

Teplota spalin při jmenovitém tepelném výkonu 267 °C

Maximální provozní tlak –

Mechanická pevnost  
(pro instalaci odtahu spalin)

NPD (výkon není určen)

Topný výkon / energetická účinnost Jmenovitý topný výkon:
Topný výkon v místnosti, palivové dříví:
Stupeň účinnosti:

8,0 kW
8,0 kW
≥ 78 %
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PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
č.  6036-00590-01

1. Jednoznačný identifikační kód typu výrobku:
ALLEGRA small

2. Účel(y) použití:
Vytápění místností palivovým dřívím a dřevěnými briketami v budovách bez vytápění vodou nebo ohřevu užitkové 
vody

3. Výrobce:
LEDA Werk GmbH & Co. KG, Groninger Straße 10, 26789 Leer, Německo
Tel. +49 491 6099-0, Fax +49 491 6099-290, www.leda.de, info@www.leda.de

4. –

5. Systém(y) vyhodnocování a kontroly stálosti výkonu:
Systém 3

6.a) Harmonizovaná norma:
EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Notifikovaná(é) zkušebna(y):
RRF Rhein-Ruhr Feuerstätten-Prüfstelle GmbH 
Im Lipperfeld 34b, 46047 Oberhausen, Německo
Identifikační číslo notifikované zkušebny: 1625
Zkušební zpráva č. pro zkoušku typu: RRF- 40 17 4608

6.b) –
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2. strana prohlášení o vlastnostech č. 6036-00590-02

7. Uvedené výkony

8. –

Výkon tohoto výrobku odpovídá výkonu uvedenému v prohlášení(ch) o vlastnostech. Za vytvoření prohlášení o 
vlastnostech v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 je odpovědný výhradně výše jmenovaný výrobce.

Za výrobce a jménem výrobce podepsal:
Tammo Lüken 
Leer                                           2020-04-08

Důležité 
charakteristiky

Výkon Harmonizované 
technické údaje

 ALLEGRA small

Nehořlavost požadavky splněny EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Notifikovaná zkušební laboratoř 
provedla podle systému 3 zkoušku typu

Chování při hoření A1

Minimální vzdálenost od 
sousedních hořlavých předmětů

od podlahy:
od boční strany:
vzadu:

0 
600 mm
300 mm

Vzdálenost v dosahu záření  
průhledového okna 1100 mm

Bezpečnostní zkouška na 
výstup topného plynu  
a vypadávání žhavých  
uhlíků

požadavky splněny

Možnost čištění topných ploch požadavky splněny

Emise spalin Průměrný obsah CO vztaženo 
na 13 % O2

≤ 1250 mg/mN³

Uvolňování nebezpečných látek NPD (výkon není určen)

Povrchová teplota požadavky splněny

Elektrická bezpečnost NPD (výkon není určen)

Teplota spalin při jmenovitém tepelném výkonu 233 °C

Maximální provozní tlak –

Mechanická pevnost  
(pro instalaci odtahu spalin) NPD (výkon není určen)

Topný výkon / energetická 
účinnost

Jmenovitý topný výkon:
Topný výkon v místnosti, 
palivové dříví:
Stupeň účinnosti:

6,0 kW
6,0 kW
≥ 80 %
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B. Štítek zařízení, označení CE
Štítek zařízení / označení CE  krbových kamen ALLEGRA nebo ALLEGRA small je umístěn na zadní straně zařízení 
na odrazovém plechu.

Obr. 7.1  Štítek zařízení / označení CE na zadní straně přístroje
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Následující informace najdete na štítku zařízení – vždy ve stejném znění jako údaje v odpovídajícím prohlášení o 
vlastnostech:

Rok první zkoušky typu zařízení (Nejde o roky 
výroby!)

Výrobce zařízení

Číslo notifikované zkušebny a číslo výrobkové 
normy

Číslo příslušného prohlášení o vlastnostech

Individuální sériové číslo zařízení

Označení zařízení, přesný typ zařízení

Uvedení nutných vzdáleností od hořlavých 
montážních ploch nebo stavebních materiálů 

Další technické údaje ohledně emisí CO, teploty 
spalin, výkonu a stupně účinnosti

Údaj, zda je topeniště vhodné pro vícenásobné 
připojení do komína.

Údaj, zda je topeniště vhodné pro přívod 
spalovacího vzduchu externím vedením.

Další dodržované mezní hodnoty emisí

15 LEDA Werk GmbH & Co.KG, 
Groninger Straße 10, 26789 Leer, 

Německo, 
www.leda.de, info@www.leda.de

Identifikační číslo notifikované zkušebny:  1625   
EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

 Číslo prohlášení o vlastnostech:  
6036-00590-01

ALLEGRA Sériové č.: A- XXXXXX
Vytápění místností palivovým dřívím a dřevěnými briketami v budovách bez vytápění vodou nebo 
ohřevu užitkové vody.

Důležité 
charakteristiky

Výkon

Nehořlavost požadavky splněny
Chování při hoření A1

Minimální 
vzdálenost od 

sousedních 
hořlavých 
předmětů

od podlahy:
na levé straně:

na pravé straně:
vzadu:

0
600 mm
700 mm
300 mm

v dosahu záření 
průhledového okénka: 1000 mm

Bezpečnostní 
zkouška na výstup 

topného plynu a 
vypadávání žhavých 

uhlíků

požadavky splněny

Možnost čištění 
topných ploch požadavky splněny

Emise spalin
Průměrný obsah CO vztaženo na 

13 % O2
≤ 1250 mg/

mN³
Teplota spalin při jmenovitém topném 

výkonu 267 °C

Povrchová teplota požadavky splněny

Topný výkon 
/ energetická 

účinnost

Jmenovitý topný 
výkon:

Topný výkon v 
místnosti:

Stupeň účinnosti:

8,0 kW
8,0 kW
≥ 78 %

Toto topeniště pro přerušovaný provoz je vhodné pro vícenásobné připojení do komína
Možná provedení přívodu spalovacího vzduchu podle TROL: z místnosti (VLmístnost) / externím vedením (VLexterní).
Další údaje o emisích:

Emise prachu: ≤ 40 mg/mN³,  emise OGC: ≤ 120 mg/mN³,  
emise NOx: ≤ 200 mg/mN³ (dřevo, dřevěné brikety) / ≤ 300 mg/mN³ (hnědouhelné brikety)

Přečtěte si a dodržujte návod k obsluze, používejte výlučně doporučená paliva – palivové 
dříví a dřevěné brikety.

Obr. 7.2 Označení CE resp. štítek zařízení
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C. Informace o výrobku podle nařízení o ekodesignu

C.1 Informace o výrobku s ohledem na enviromentální aspekty lokálních topidel na tuhá paliva, podle přílohy II číslo 
3 nařízení (EU) 2015/1185:

Tabulka 1 – technické údaje – podle přílohy II číslo 3. i) (1)

Požadované údaje o lokálních topidlech na tuhá paliva

Označení modelu(ů) ALLEGRA ALLEGRA small

Funkce nepřímého vytápění ne ne

Přímý topný výkon [kW] 8,0 6,0

Nepřímý topný výkon [kW] – –

Palivo Preferované 
palivo (pouze 
jedno):

Jiná vhodná 
paliva:

hs [x%]: Emise při vytápění prostorů při 
jmenovitém tepelném výkonu (*)

Emise při vytápění prostorů při 
minimálním tepelném výkonu 
(*) (**)

PM OGC CO NOx PM OGC CO NOx

[x] mg/Nm³ (13 % O2) [x] mg/Nm³ (13 % O2)

Dřevěná polena s obsahem 
vlhkosti ≤ 25 % 

ano ne
ALLEGRA ≥ 68,0 ≤ 40 ≤ 120 ≤ 1250 ≤ 200 netýká se netýká se netýká se netýká se

ALLEGRA small ≥ 70,0 ≤ 40 ≤ 120 ≤ 1250 ≤ 200 netýká se netýká se netýká se netýká se

Lisované dřevo s obsahem 
vlhkosti < 12 %

ne ano
ALLEGRA ≥ 68,0 ≤ 40 ≤ 120 ≤ 1250 ≤ 200 netýká se netýká se netýká se netýká se

ALLEGRA small ≥ 70,0 ≤ 40 ≤ 120 ≤ 1250 ≤ 200 netýká se netýká se netýká se netýká se

Jiná dřevní biomasa, nedřevní 
biomasa, antracit a antracitové 
uhlí, vysokoteplotní koks, 
nízkoteplotní koks, černé 
uhlí, hnědouhelné brikety, 
rašelinové brikety, brikety 
ze směsi fosilních paliv, jiné 
fosilní palivo, brikety ze směsi 
biomasy a fosilních paliv, jiná 
směs biomasy a fosilních paliv

ne ne – – – – – – – – –
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Vlastnosti při provozu pouze s preferovaným palivem

Kontaktní údaje
Jméno a adresa výrobce:      LEDA Werk GmbH & Co. KG 

Postfach 1160, D-26761 Leer 
Groninger Straße 10, D-26789 Leer

(*)    PM = částice, OGC = plynné organické sloučeniny, CO = oxid uhelnatý, NOx = oxidy dusíku 
(**) Povinné, pouze pokud se použije korekční faktor F(2) nebo F(3).

Údaj Symbol Hodnota Jednotka

Tepelný výkon

Jmenovitý topný výkon
ALLEGRA Pnom 8,0 kW

ALLEGRA small Pnom 6,0 kW
Minimální tepelný výkon (orientační 
hodnota) Pmin netýká se kW

Spotřeba pomocného el. proudu (u zařízení s 
LEDATRONIC)

při jmenovitém tepelném výkonu elmax ≤ 0,005 kW

Při minimálním tepelném výkonu elmin netýká se kW

Ve stavu provozní připravenosti elSB ≤ 0,003 kW

Spotřeba pilotního plamene

Spotřeba pilotního plamene (pokud 
je k dispozici) Ppilot netýká se kW

Údaj Symbol Hodnota Jednotka

Stupeň tepelné účinnosti (na základě NCV)

Stupeň tepelné účinnosti při 
jmenovitém tepelném výkonu

ALLEGRA hth,nom ≥ 78,0 %
ALLEGRA small hth,nom ≥ 80,0 %

Stupeň tepelné účinnosti při 
minimálním tepelném výkonu 
(orientační hodnota)

hth,min netýká se %

Druh tepelného výkonu / kontrola teploty v místnosti 
(vyberte prosím jednu možnost)

Jednostupňový tepelný výkon, žádná kontrola 
teploty v místnosti ano

Dva nebo více ručně nastavitelných stupňů, 
žádná kontrola teploty v místnosti ne

Kontrola teploty v místnosti mechanickým 
termostatem ne

S elektronickou kontrolou teploty v místnosti ne

S elektronickou kontrolou teploty v místnosti a 
regulací podle denního programu ne

S elektronickou kontrolou teploty v místnosti a 
regulací podle týdenního programu ne

Jiné možnosti regulace (lze uvést více možností)

Kontrola teploty v místnosti s rozpoznáním 
přítomnosti ne

Kontrola teploty v místnosti s rozpoznáním 
otevřeného okna ne

S možností dálkového ovládání ne



Technické údaje (EU)

ix

C.2 Veškerá zvláštní opatření, která je nutno provést při montáži, instalaci nebo údržbě lokálního topidla na tuhá 
paliva – podle přílohy II číslo 3. i) (2)

 � Je nutné zohlednit všechny údaje v návodu k instalaci a obsluze a dodržovat je!

 � Je nutné dodržovat všechny protipožární a bezpečnostní vzdálenosti, např. vzdálenosti od hořlavých materiálů!

 � Během provozu zařízení musí být neustále zajištěn dostatečný přívod spalovacího vzduchu. Zařízení odsávající 
vzduch mohou narušit přívod spalovacího vzduchu!

 � Zařízení teplovodní techniky (kotle) se mohou uvést do provozu až po provedení a kontrole funkčnosti všech 
bezpečnostních opatření.

 � Dimenzování komínu se musí provádět podle emisních hodnot zařízení.

C.3 Informace o demontáži, recyklaci a/nebo likvidaci na konci životního cyklu – podle přílohy II číslo 3. i) (3)

Všeobecné pokyny:

 � Dodržujte pokyny pro elektronické součásti, viz „D. Upozornění k recyklaci“ na straně xii.

 � Demontáž a rozebrání zařízení musí provést odborná firma.

 � Veškeré práce na elektrických zařízeních se smí provádět jen při odpojeném napájení, práce smí provádět pouze 
odborný pracovník v oboru elektrotechniky.

 � Likvidace celého zařízení např. společně s domovním odpadem je nepřípustná.

Balení a dodávka zařízení:

 � Neošetřená nevratná paleta a dřevěné bednění z dodávky lze odevzdat v místním sběrném místě komunálního odpadu 
jako tříděné dřevo k dalšímu zpracování.

 � Papír a lepenku z obalu lze odevzdat v místním sběrném místě komunálního odpadu jako tříděný papír nebo předat 
společně s tříděným domovním odpadem k dalšímu zpracování.

 � Plasty a plastové fólie z obalu lze odevzdat v místním sběrném místě komunálního odpadu jako tříděný plast nebo 
předat společně se zbytkovým balicím materiálem z domovního odpadu (žlutý pytel) k dalšímu zpracování.
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Likvidace odpadu a recyklace zbytkových materiálů během provozu

 � Během provozu zbývají malá množství popela a uhlíků, která lze odstranit s běžným domovním odpadem jako tříděný 
ostatní odpad. Tato obvyklá malá množství lze rovněž bez problémů přidat do kompostu.

 � Při likvidaci popela a uhlíků je nutné dbát, aby zbytky těchto materiálů byly úplně vyhaslé a neobsahovaly žádné žhavé 
uhlíky. Jinak hrozí při skladování, kompostování a likvidaci nebezpečí požáru.

 � Při údržbě a čištění může kromě popela a uhlíků vznikat také malé množství sazí. Ty lze odstranit s domovním odpadem 
jako tříděný ostatní odpad. 

Odstranění zařízení na konci životního cyklu

S ohledem na výhodný koloběh surovin je možné převážnou část zařízení odevzdat ke 
smysluplné recyklaci, která šetří surovinové zdroje.

 � Zařízení sestává z různých materiálů, které lze odděleně recyklovat resp. zlikvidovat.

 � S odbornou demontáží a rozebráním zařízení se obraťte prosím na příslušnou 
odbornou firmu. U výrobce (LEDA Werk GmbH & Co. KG) je také možné získat 
příslušný návod k demontáži.

 � Jednotlivé materiály je nutno odevzdat k recyklaci podle následující tabulky: 

Materiál Použití / součásti zařízení Recyklace a pokyny

Litina, lakovaná litina, smaltovaná litina Korpus zařízení, dvířka topeniště (rám), 
akumulační nástavec

Recyklace prostřednictvím obchodu s litinovým 
šrotem nebo

místního sběrného místa komunálního odpadu 
jako tříděný kov.

Ocelový plech, lakovaný ocelový plech, nerezový 
ocelový plech, prvky z oceli a nerezové oceli

Přídržné lišty skla, šrouby, matice, podložky tvaru 
U, závitové tyče, rukojeti dvířek, horní vedení 
vzduchu, spodní deska, popelník

Ve sběrném místě komunálního odpadu jako 
tříděný kov.

Sklo, keramické sklo Průhledové(á) okénko(a) dvířek topeniště Ve sběrném místě komunálního odpadu jako 
tříděné sklo nebo jiná sběrná místa skla.

Vermikulitové díly Obložení spalovacího prostoru, usměrňovací 
prvky

Ve sběrném místě komunálního odpadu jako 
tříděná stavební suť, stavební odpad, odpady z 
kamene, malty a omítek.

Likvidace s domovním odpadem je přípustná, 
protože materiál neobsahuje žádné látky škodlivé 
pro životní prostředí.

Vermikulit tvoří pěnové a lisované přírodní silikáty 
(slídová hornina), rychle absorbuje vlhkost a dá 
se kompostovat.
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Skleněná a keramická vlákna (umělá minerální 
vlákna)

Těsnicí šňůry dvířek topeniště, těsnicí šňůry mezi 
čelem korpusu a korpusem.

Minerální vlákna je třeba ihned zabalit do 
vhodných, pevných a prachotěsných obalů, které 
musí být označeny (TRGS 201, např. „Odpady z 
umělých minerálních vláken“). 

Likvidace převážně ve sběrných místech 
komunálního odpadu jako tříděná umělá minerální 
vlákna 
nebo na příslušné skládce.

Menší množství do 2000 kg je možné zlikvidovat s 
domovním odpadem (tříděný ostatní odpad).

Odstraňování umělých minerálních vláken se 
stavební sutí je nepřípustné.

Materiály obsažené v našich výrobcích neobsahují žádné nebezpečné látky, které se uvolňují za běžných nebo rozumně 
předvídatelných podmínek – respektování  
nařízení (ES) č. 1907/2006 (směrnice REACH). 

C.4 Seznam rovnocenných modelů – podle přílohy II číslo 3. ii) (2)

-

C.5 Jednoznačný popis pro určení paliva u ostatních dřevěných nebo fosilních paliv – podle přílohy II číslo 3. ii) (3)

Žádná ostatní paliva
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D. Upozornění k recyklaci

D.1 Pokyny k recyklaci a likvidaci zařízení podle směrnice o vyřazených elektrických a elektronických zařízeních, 
směrnice 2012/19/EU. 

Recyklace baterií a akumulátorů v souladu s ochranou životního prostředí
Krbová kamna série ALLEGRA neobsahují žádné baterie ani akumulátory.

Recyklace vyřazených elektrických a elektronických zařízení v souladu s ochranou 
životního prostředí
Krbová kamna série ALLEGRA neobsahují žádné elektrické ani elektronické díly.

D.2 Pokyny pro zamezení vzniku odpadu

Podle požadavků evropské směrnice 2008/98/ES a 2012/19/EU a jejích národních prováděcích předpisů mají opatření k 
zabránění vzniku odpadu zásadně přednost před opatřeními k recyklaci a odstraňování odpadu. Za opatření pro zabránění 
vzniku odpadu lze považovat především prodloužení doby životnosti opravou kamen a prodej kamen jako použitého 
zařízení.
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E. Informační list výrobku dle nařízení o ekoznačení (Ecolabel)

Informační list výrobku dle přílohy IV nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1186:

a) Název dodavatele LEDA Werk GmbH & Co. KG

b) Označení modelu ALLEGRA ALLEGRA small

c) Třída energetické účinnosti modelu A A

d) Přímý topný výkon [kW] 8,0 6,0

e) Nepřímý topný výkon [kW] – –

f) Index energetické účinnosti ≥ 103 ≥ 106

g)  Energetická účinnost paliva 
při jmenovitém tepelném výkonu [%] ≥ 78,0 ≥ 80,0

h)  Veškerá preventivní opatření při instalaci nebo 
údržbě lokálního topidla

Je nutné zohlednit všechny údaje v návodu k instalaci a obsluze a dodržovat je!

Je nutné dodržovat všechny protipožární a bezpečnostní vzdálenosti, např. vzdálenosti od hořlavých 
materiálů!

Během provozu zařízení musí být neustále zajištěn dostatečný přívod spalovacího vzduchu. Zařízení 
odsávající vzduch mohou narušit přívod spalovacího vzduchu!

Zařízení teplovodní techniky (kotle) se mohou uvést do provozu až po provedení a kontrole funkčnosti 
všech bezpečnostních opatření.

Dimenzování komínu se musí provádět podle emisních hodnot zařízení.

Příslušný štítek podle Nařízení (EU) 2015/1186 je součástí dodávky zařízení.
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F. Prohlášení o shodě podle směrnice o ekodesignu

ES prohlášení o shodě dle směrnice 2009/125/ES o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků 
spojených se spotřebou energie (vč. změny provedené směrnicí 2012/27/EU)

Příslušná prováděcí opatření (podle článku 2, číslo 3 a čl. 5, odst. 3):
 � Nařízení (EU) 2015/1185 – „Stanovení požadavků na ekodesign lokálních topidel na tuhá paliva“, úřední věstník 

Evropské Unie, L193/1 ff [DE], 21.7.2015 – viz odstavec „C. Informace o výrobku podle nařízení o ekodesignu“ na 
straně vii

 � Nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1186 – „Označování lokálních topidel energetickými štítky“, úřední 
věstník Evropské Unie, L193/22 ff [DE], 21.7.2015 – viz odstavec „E. Informační list výrobku dle nařízení o ekoznačení 
(Ecolabel)“ na straně xiii

ES prohlášení o shodě podle přílohy VI (k čl. 5 odst. 3) směrnice 2009/125/ES, podle přílohy (k § 4, odst. 1, č. 3) zákona o 
ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie, EVPG, z 27.02.2008, poslední změna 19.06.2020.

1. Jméno a adresa výrobce

LEDA Werk GmbH & Co. KG, Groninger Straße 10, D-26789 Leer, Postfach 1160, 26761 Leer 

2. Podrobný popis pro jednoznačné určení výrobku

Krbová kamna LEDA ALLEGRA nebo ALLEGRA small. 

Přesné označení modelu je uvedeno na štítku zařízení (viz „B. Štítek 
zařízení, označení CE“ na straně v) a na příslušném pasu kamen 
obsaženém v dodávce.

Obrázky

3. Případně odkazy na použité harmonizované normy

EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007, harmonizovaná norma podle 
nařízení o stavebních výrobcích BauPVO, (EU) Nr. 305/2011

ALLEGRAALLEGRA small



Technické údaje (EU)

xv

4.  Případně ostatní aplikované technické normy a specifikace

–

Při použití elektrických a elektronických součástí (např. zařízení s LEDATRONIC) jsou použité technické normy a 
specifikace, příslušné evropské směrnice a jejich národní prováděcí předpisy uvedeny ve zvláštní dokumentaci elektrických 
nebo elektronických součástí.

5.   Případně prohlášení o shodě s jinými právními předpisy EU, které předpokládají označení CE

–

Při použití elektrických a elektronických součástí (např. zařízení s LEDATRONIC) jsou použité technické normy a 
specifikace, příslušné evropské směrnice a jejich národní prováděcí předpisy uvedeny ve zvláštní dokumentaci elektrických 
nebo elektronických součástí.

6. Jméno a podpis oprávněné osoby výrobce

Dipl.-Ing. Dipl.-Witsch.-Ing. Folkmar Ukena (jednatel) 
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