
Vyhlásenie o zhode 
 
 

Identifikačné údaje o dovozcovi: 
Grečko Peter, RYS 
Martinčekova 3 
821 09 Bratislava 2 
IČO: 11657235 

 
Identifikačné údaje o výrobcovi: 

Victron Energy B.V 
De Paal 35 
1351 JG Almere 
Holandsko 

 
Identifikačné údaje o výrobku: 

Názov: regulátor napájanie  BlueSolar 
  Popis: regulátor pre solárne systémy 
  
Typ: BlueSolar 12/24-5A 

 
 
Horeuvedený výrobok bol posudzovaný podľa zákona č. 264/1999 Z.z. v znení neskorších predpisov a je v zhode s uvedenými 
technickými požiadavkami následovných vládnych nariadení a zákonov: 
 

Číslo: 245/2004 v znení neskorších predpisov 
  Názov: Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na 

výrobky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility 
 
 
Pri posudzovaní zhody sa vychádzalo s nasledovných nariadení a technických noriem: 
 
 
Horeuvedený výrobok je v zhode s uvedenými technickými normami: 
 

2004/108/CE  európska smernica pre elektromagnetickú kompatibilitu 
2006/95/EC  európska smernica o nízkom napätí 
UN/ECE-R10 Rev.4  európska smernica pre elektromagnetickú kompatibilitu 
   
EN 60950 
(STN EN 60950) 

:2004 Zariadenia informačných technológií. Bezpečnosť. 

EN 61000-6-3 
(STN EN 61000-6-3) 

:2007 Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 6-3: Emisie - prostredia 
obytné, obchodné a ľahkého priemyslu 

EN 61000-6-2 
(STN EN 61000-6-2) 

:2005 Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 6-2: Odolnosť - 
priemyselné prostredia 

EN 61000-6-1 
(STN EN 61000-6-1) 

:2007 Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Časť 6-1: Odolnosť – 
prostredia obytné, obchodné a ľahkého priemyslu 

EN 55014-1 
(STN EN 55014-1) 

:2011 Elektromagnetická kompatibilita. Požiadavky na spotrebiče pre 
domácnosť, elektrické náradie a podobné prístroje. Časť 1: 
Vyžarovanie 

EN 55014-2 
(STN EN 55014-2) 

:2008 Elektromagnetická kompatibilita. Požiadavky na spotrebiče pre 
domácnosť, elektrické náradie a podobné prístroje. Časť 2: Odolnosť.  

IEC 62109-1 
STN EN 62109-1 

:2010 Bezpečnosť výkonových meničov používaných vo fotovoltických 
energetických systémoch. Časť 1: Všeobecné požiadavky 

ISO 7637-2 :2011 Cestné vozidlá – elektrické rušenia vedením a väzbou  
 
 
Podkladová dokumentácia: 
 

Vyhlásenia o zhode (EC Declaration of Conformity) vydané výrobcom Victron Energy B.V. dňa 
23.59.2013. 

 
 

 

Potvrdzujem, že vlastnosti zariadenia spĺňajú základné požiadavky uvedených technických predpisov a noriem a že zariadenie 
je za výrobcom predpísaných podmienok bezpečné. 
 
 
 
 
V Bratislave dňa 2.4.2013                                                                    Peter Grečko 
                                                                                                                Riaditeľ 
 


	Grečko Peter, RYS

