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Intertek    GFT-OP-llb (22-únor-2018)

Číslo ověření: 190102444SHA-V2

Po ověření shody, nezávadnosti produktu a všech bezpečnostních předpisů je výrobci umožněno využití značky 
symbolizující shodu na produktech identických s testovaným vzorkem produktu.

Popis produktu: 

Napětí/proud:
Charakteristiky: 

Modelové rozlišení:

Název značky:

Více informací v příloze

Podpis

Toto ověření slouží výhradně pro účely klienta společnosti Intertek a bylo vystavené na základě jejich vzájemné dohody. Intertek zodpovídá za toto ověření do výše stanovené v podmínkách dohody. Intertek 
nezodpovídá za jakékoliv škody subjektů jiných než klienta. Klientovi je pro svoje účely oprávněn duplikovat tento dokument. Nicméně, jakékoliv využítí jména nebo značky Intertek pro obchodní účely musí 
být předem písemně schváleno. Všechny poznatky a výsledky testování jsou relevantní pouze k vzorku testovanému. Výstup tohoto dokumentu nemusí platit pro celou produkci produktu, materiál produktu 
nebo služby s ním spojené. 
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Na základě přiložených zkušebních protokolů a testovaného vzorku produktu níže uvedeného byla prokázána shoda s 
harmonizovanými standardy a směrnicemi aktuálními ke dni testování. Produkt může být v souladu i s jinými standardy a 
směrnicemi  než uvedenými . Toto ověření  je pouze  úvodní  částí  kompletního  zkušebního  hlášení  a mělo by na něj být 
nahlíženo s odkazem na celek.

Ověření shody

Jméno žadatele:
Adresa:

Ověření vystavil:
Adresa:

Jméno: Jonny Jing
Pozice: Manažér
Datum: 21. března 2019 

Beryko - Martin
New Stamp
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2400-2483.5MHz

< 20dBm

   

   Standard   

   EN 60950-l:2006+All:2009 
+Al:2010+A12:2011+A2:2013

190102442SHA-001

    EN 50663:2017
EN 62479:2010

190102444SHA-010

   EN 55032: 2015
EN 55035:2017
Draft EN 301 489-1 V2.2.0 
Final Draft EN 301489-3 V2.1.1 
Draft EN 301 489-17 V3.2.0

190102444SHA-005

190102444SHA-008

190102444SHA-009

   Článek 3.2: Rádiový rozsah       EN300 330 V2.1.1 
EN 300 328V2.1.1

190102444SHA-006
190102444SHA-007
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Příloha k ověření shody

Toto je příloha k ověření shody číslo:190102444SHA-V2. 

Směrnice o rádiových zařízeních (2014/53/EU) 

Toto ověření  slouží výhradně  pro účely klienta společnosti  Intertek  a bylo vystavené  na základě jejich vzájemné  dohody. Intertek  zodpovídá  za toto ověření  do výše stanovené  v podmínkách  dohody. 
Intertek nezodpovídá za jakékoliv škody subjektů jiných než klienta. Klientovi je pro svoje účely oprávněn duplikovat tento dokument. Nicméně, jakékoliv využítí jména nebo značky Intertek pro obchodní 
účely musí být předem písemně  schváleno . Všechny  poznatky  a výsledky  testování  jsou relevantní  pouze k vzorku testovanému . Výstup tohoto dokumentu  nemusí  platit pro celou produkci  produktu , 
materiál produktu nebo služby s ním spojené. 

Frekvenční rozsah: 

Výkon: 

Uplatněná směrnice: 

Aplikované standardy & 
Zkušební protokoly č.: : Článek RED 

Článek 3.1 a): Bezpečnost 

  Článek 3.1 a): Zdraví 

Článek 3.1 b): EMC 

Zkušební protokol číslo

Podpis 

Jméno: Jonny Jing 
Pozice: Manažér
Datum: 21. března 2019 
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Intertek    GFT-OP-llb (22-február-2018)

 Číslo overenie: 190102444SHA-V2
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Meno:  Jonny  Jing
Pozícia: Manažér
Dátum: 21. marca  2019  

Overenie zhody

Na základe  priložených  skúšobných  protokolov  a testovanej  vzorky  produktu  nižšie  uvedeného  bola  preukázaná 
zhoda s harmonizovanými  štandardmi a smernicami aktuálnymi ku dňu testovanie. Produkt môže byť v súlade aj s inými 
štandardmi a smernicami než uvedenými. Toto overenie je len úvodnou časťou kompletného skúšobného hlásenia a malo 
by na byť vnímaný s odkazom na celok.

Po overení zhody, nezávadnosti produktu a všetkých bezpečnostných predpisov je výrobcovi umožniť využitie 
značky symbolizujúce zhodu na produktoch identických s testovaným vzorkou produktu.

Meno žiadateľa: 
Adresa:

Popis produktu:

Napätie / prúd: 
Charakteristiky:

Modelové rozlíšenie:

Názov značky:

Overenie vystavil: 
Adresa:

Viac informácií v prílohe

Toto overenie slúži výhradne pre účely klienta spoločnosti  Intertek a bolo vystavené na základe ich vzájomnej dohody. Intertek zodpovedá za toto overenie do výšky ustanovenej  v podmienkach dohody. 
Intertek nezodpovedá za akékoľvek škody subjektov iných ako klienta. Klientovi je pre svoje účely oprávnený duplikovať tento dokument. Avšak, akékoľvek využitie mena alebo značky Intertek na obchodné 
účely musí byť vopred písomne schválené . Všetky poznatky  a výsledky  testovania  sú relevantné  iba k vzorke testovanému . Výstup tohto dokumentu  nemusí  platiť pre celú produkciu  produktu , materiál 
produktu alebo služby s ním spojené.

Beryko - Martin
New Stamp
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   Standard   

   EN 60950-l:2006+All:2009 
+Al:2010+A12:2011+A2:2013

190102442SHA-001

    EN 50663:2017
EN 62479:2010

190102444SHA-010

   EN 55032: 2015
EN 55035:2017
Draft EN 301 489-1 V2.2.0 
Final Draft EN 301489-3 V2.1.1 
Draft EN 301 489-17 V3.2.0

190102444SHA-005

190102444SHA-008

190102444SHA-009

    3Článok .2:         Rádiový rozsah        EN300 330 V2.1.1 
EN 300 328V2.1.1

190102444SHA-006
190102444SHA-007
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      Toto je príloha k overeniu zhody číslo:190102444SHA-V2. 

Směrnice o rádiových zařízeních (2014/53/EU) 

                            
                           

                          
       

  

 

  

   
   : Článok  RED 

 3Článok .1  a):  Bezpečnost  

   3Článok .1 a): Zdraví

Článok

 

 3.1 b): EMC 

  

Podpis 

Meno:  Jonny  Jing
Pozícia: Manažér

 
 

Dátum: 21. marca  2019  
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Príloha na overenie zhody

Frekvenčný rozsah:

Výkon:

Uplatnená smernice:

Aplikované štandardy & 
Skúšobné protokoly č .: Skúšobný protokol číslo

Toto overenie slúži výhradne pre účely klienta spoločnosti Intertek a bolo vystavené na základe ich vzájomnej dohody. Intertek zodpovedá za toto overenie do výšky ustanovenej v podmienkach dohody. 
Intertek  nezodpovedá  za akékoľvek  škody  subjektov  iných  ako klienta . Klientovi  je pre svoje  účely  oprávnený  duplikovať  tento  dokument . Avšak , akékoľvek  využitie  mena  alebo  značky  Intertek  na 
obchodné účely musí byť vopred písomne schválené. Všetky poznatky a výsledky testovania sú relevantné iba k vzorke testovanému. Výstup tohto dokumentu nemusí platiť pre celú produkciu produktu, 
materiál produktu alebo služby s ním spojené.

Beryko - Martin
New Stamp




