EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Kabelové příchytky Kleinhuis
a součásti systému pro elektrické instalace

Popsaný výrobek je ve shodě s požadavky následujících evropských směrnic:

směrnice 2014/35/EU, o zařízeních nízkého napětí
„směrnice Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů
členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro
používání v určitých mezích napětí na trh“.

Prohlašujeme na naši výhradní odpovědnost, že výše uvedené výrobky splňují požadavky
předpisů a pokynů následujících norem:
Systémy managementu kvality v souladu s DIN EN ISO 9001
Testováno v souladu s normou/směrnicí

DIN EN 61914

Identifikační štítek CE poprvé připojen: 2000

53545 Linz am Rhein 25. 9. 2017

Toto prohlášení osvědčuje soulad s výše uvedenými směrnicemi, nezahrnuje však záruku vlastností.
Při instalaci a používání je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny.

Hermann Kleinhuis GmbH + Co. KG
Asbacher Straße 141 . D-53545 Linz/Rhein
Tel.: +49 (0) 2644/5606-0 . Fax: +49 (0) 2644/5606-13 . info@kleinhuis.de

www.kleinhuis.de

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Páskové uzemňovací svorky Kleinhuis
a uzemňovací svorky Kleinhuis
pro elektrické instalace

Popsaný výrobek je ve shodě s požadavky následujících evropských směrnic:

směrnice 2014/35/EU, o zařízeních nízkého napětí
„směrnice Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů
členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro
používání v určitých mezích napětí na trh“.

Prohlašujeme na naši výhradní odpovědnost, že výše uvedené výrobky splňují požadavky
předpisů a pokynů následujících norem:
Systémy managementu kvality v souladu s DIN EN ISO 9001
Testováno podle normy/směrnice

DIN EN 62561

Identifikační štítek CE poprvé připojen: 2000

53545 Linz am Rhein 25. 9. 2017

Toto prohlášení osvědčuje soulad s výše uvedenými směrnicemi, nezahrnuje však záruku vlastností.
Při instalaci a používání je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny.

Hermann Kleinhuis GmbH + Co. KG
Asbacher Straße 141 . D-53545 Linz/Rhein
Tel.: +49 (0) 2644/5606-0 . Fax: +49 (0) 2644/5606-13 . info@kleinhuis.de

www.kleinhuis.de

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Montážní a U-profilové lišty Kleinhuis
a součásti systému pro mechanické upevnění elektrických
zařízení v rozváděčích nn

Popsaný výrobek je ve shodě s požadavky následujících evropských směrnic:

směrnice 2014/35/EU, o zařízeních nízkého napětí
„směrnice Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů
členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro
používání v určitých mezích napětí na trh“.

Prohlašujeme na naši výhradní odpovědnost, že výše uvedené výrobky splňují požadavky
předpisů a pokynů následujících norem:
Systémy managementu kvality v souladu s DIN EN ISO 9001
Testováno v souladu s normou/směrnicí

DIN EN 60715

Identifikační štítek CE poprvé připojen: 2000

53545 Linz am Rhein 25. 9. 2017

Toto prohlášení osvědčuje soulad s výše uvedenými směrnicemi, nezahrnuje však záruku vlastností.
Při instalaci a používání je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny.

Hermann Kleinhuis GmbH + Co. KG
Asbacher Straße 141 . D-53545 Linz/Rhein
Tel.: +49 (0) 2644/5606-0 . Fax: +49 (0) 2644/5606-13 . info@kleinhuis.de

www.kleinhuis.de

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Odbočkové svorky hlavního vedení Kleinhuis
a součásti systému

Popsaný výrobek je ve shodě s požadavky následujících evropských směrnic:

směrnice 2014/35/EU, o zařízeních nízkého napětí
„směrnice Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů
členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro
používání v určitých mezích napětí na trh“.

Prohlašujeme na naši výhradní odpovědnost, že výše uvedené výrobky splňují požadavky
předpisů a pokynů následujících norem:
Systémy managementu kvality v souladu s DIN EN ISO 9001
Testováno v souladu s normou/směrnicí

DIN VDE 0603-2

Identifikační štítek CE poprvé připojen: 2000

53545 Linz am Rhein 25. 9. 2017

Toto prohlášení osvědčuje soulad s výše uvedenými směrnicemi, nezahrnuje však záruku vlastností.
Při instalaci a používání je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny.

Hermann Kleinhuis GmbH + Co. KG
Asbacher Straße 141 . D-53545 Linz/Rhein
Tel.: +49 (0) 2644/5606-0 . Fax: +49 (0) 2644/5606-13 . info@kleinhuis.de

www.kleinhuis.de

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Držák lampy Kleinhuis
a součásti systému

Popsaný výrobek je ve shodě s požadavky následujících evropských směrnic:

směrnice 2014/35/EU, o zařízeních nízkého napětí
„směrnice Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů
členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro
používání v určitých mezích napětí na trh“.

Prohlašujeme na naši výhradní odpovědnost, že výše uvedené výrobky splňují požadavky
předpisů a pokynů následujících norem:
Systémy managementu kvality v souladu s DIN EN ISO 9001
Testováno v souladu s normou/směrnicí

DIN EN 60238

Identifikační štítek CE poprvé připojen: 2000

53545 Linz am Rhein 25. 9. 2017

Toto prohlášení osvědčuje soulad s výše uvedenými směrnicemi, nezahrnuje však záruku vlastností.
Při instalaci a používání je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny.

Hermann Kleinhuis GmbH + Co. KG
Asbacher Straße 141 . D-53545 Linz/Rhein
Tel.: +49 (0) 2644/5606-0 . Fax: +49 (0) 2644/5606-13 . info@kleinhuis.de

www.kleinhuis.de

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Lišta pro vyrovnání potenciálu Kleinhuis
pro elektrické instalace

Popsaný výrobek je ve shodě s požadavky následujících evropských směrnic:

směrnice 2014/35/EU, o zařízeních nízkého napětí
„směrnice Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů
členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro
používání v určitých mezích napětí na trh“.

Prohlašujeme na naši výhradní odpovědnost, že výše uvedené výrobky splňují požadavky
předpisů a pokynů následujících norem:
Systémy managementu kvality v souladu s DIN EN ISO 9001
Testováno v souladu s normou/směrnicí

DIN VDE 0618-1 nebo podle ní

Identifikační štítek CE poprvé připojen: 2000

53545 Linz am Rhein 25. 9. 2017

Toto prohlášení osvědčuje soulad s výše uvedenými směrnicemi, nezahrnuje však záruku vlastností.
Při instalaci a používání je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny.

Hermann Kleinhuis GmbH + Co. KG
Asbacher Straße 141 . D-53545 Linz/Rhein
Tel.: +49 (0) 2644/5606-0 . Fax: +49 (0) 2644/5606-13 . info@kleinhuis.de

www.kleinhuis.de

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Uzemňovací tyče, uzemňovací desky, uzemňovací pásky,
uzemňovací vodiče Kleinhuis
a součásti systému

Popsaný výrobek je ve shodě s požadavky následujících evropských směrnic:

směrnice 2014/35/EU, o zařízeních nízkého napětí
„směrnice Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů
členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro
používání v určitých mezích napětí na trh“.

Prohlašujeme na naši výhradní odpovědnost, že výše uvedené výrobky splňují požadavky
předpisů a pokynů následujících norem:
Systémy managementu kvality v souladu s DIN EN ISO 9001
Testováno v souladu s normou/směrnicí

DIN EN 62561

Identifikační štítek CE poprvé připojen: 2000

53545 Linz am Rhein 25. 9. 2017

Toto prohlášení osvědčuje soulad s výše uvedenými směrnicemi, nezahrnuje však záruku
vlastností.
Při instalaci a používání je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny.

Hermann Kleinhuis GmbH + Co. KG
Asbacher Straße 141 . D-53545 Linz/Rhein
Tel.: +49 (0) 2644/5606-0 . Fax: +49 (0) 2644/5606-13 . info@kleinhuis.de

www.kleinhuis.de

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Připojovací zařízení pro nízkonapěťové
obvody Kleinhuis
a součásti systému

Popsaný výrobek je ve shodě s požadavky následujících evropských směrnic:

směrnice 2014/35/EU, o zařízeních nízkého napětí
„směrnice Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů
členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro
používání v určitých mezích napětí na trh“.

Prohlašujeme na naši výhradní odpovědnost, že výše uvedené výrobky splňují požadavky
předpisů a pokynů následujících norem:
Systémy managementu kvality v souladu s DIN EN ISO 9001
Testováno v souladu s normou/směrnicí

DIN EN 60998 - 1
DIN EN 60998 - 2 - 1
DIN EN 60998 - 2 - 2

Identifikační štítek CE poprvé připojen: 2000
'I

1

53545 Linz am Rhein 25. 9. 2017

Toto prohlášení osvědčuje soulad s výše uvedenými směrnicemi, nezahrnuje však záruku vlastností.
Při instalaci a používání je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny.

Hermann Kleinhuis GmbH + Co. KG
Asbacher Straße 141 . D-53545 Linz/Rhein
Tel.: +49 (0) 2644/5606-0 . Fax: +49 (0) 2644/5606-13 . info@kleinhuis.de

www.kleinhuis.de

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Spojovací krabice Kleinhuis
a součásti systému pro pevné elektrické instalace

Popsaný výrobek je ve shodě s požadavky následujících evropských směrnic:

směrnice 2014/35/EU, o zařízeních nízkého napětí
„směrnice Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů
členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro
používání v určitých mezích napětí na trh“.

Prohlašujeme na naši výhradní odpovědnost, že výše uvedené výrobky splňují požadavky
předpisů a pokynů následujících norem:
Systémy managementu kvality v souladu s DIN EN ISO 9001
Testováno v souladu s normou/směrnicí

DIN EN 60670 - 1
DIN EN 60670 - 22

Identifikační štítek CE poprvé připojen: 2000

53545 Linz am Rhein 25. 9. 2017

Toto prohlášení osvědčuje soulad s výše uvedenými směrnicemi, nezahrnuje však záruku vlastností.
Při instalaci a používání je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny.

Hermann Kleinhuis GmbH + Co. KG
Asbacher Straße 141 . D-53545 Linz/Rhein
Tel.: +49 (0) 2644/5606-0 . Fax: +49 (0) 2644/5606-13 . info@kleinhuis.de

www.kleinhuis.de

®

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Úložné a protahovací elektroinstalační kanály

Kleinhuis
a součásti systému pro elektrické instalace

Popsaný výrobek je ve shodě s požadavky následujících evropských směrnic:

směrnice 2014/35/EU, o zařízeních nízkého napětí
„směrnice Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů
členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro
používání v určitých mezích napětí na trh“.

Prohlašujeme na naši výhradní odpovědnost, že výše uvedené výrobky splňují požadavky
předpisů a pokynů následujících norem:
Systémy managementu kvality v souladu s DIN EN ISO 9001
Testováno v souladu s normou/směrnicí

DIN EN 50085 - 1
DIN EN 50085 - 2 - 1
DIN EN 50085 - 2 - 3

Identifikační štítek CE poprvé připojen: 2000

53545 Linz am Rhein 25. 9. 2017

Toto prohlášení osvědčuje soulad s výše uvedenými směrnicemi, nezahrnuje však záruku vlastností.
Při instalaci a používání je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny.

Hermann Kleinhuis GmbH + Co. KG
Asbacher Straße 141 . D-53545 Linz/Rhein
Tel.: +49 (0) 2644/5606-0 . Fax: +49 (0) 2644/5606-13 . info@kleinhuis.de

www.kleinhuis.de

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Kabelové průchodky Kleinhuis
a součásti systému pro elektrické instalace

Popsaný výrobek je ve shodě s požadavky následujících evropských směrnic:

směrnice 2014/35/EU, o zařízeních nízkého napětí
„směrnice Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů
členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání
v určitých mezích napětí na trh“.

Prohlašujeme na naši výhradní odpovědnost, že výše uvedené výrobky splňují požadavky předpisů
a pokynů následujících norem:
Systémy managementu kvality v souladu s DIN EN ISO 9001
Testováno v souladu s normou/směrnicí

DIN EN 62444

Identifikační štítek CE poprvé připojen: 2000

53545 Linz am Rhein 25. 7. 2017

Toto prohlášení osvědčuje soulad s výše uvedenými směrnicemi, nezahrnuje však záruku vlastností.
Při instalaci a používání je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny.

Hermann Kleinhuis GmbH + Co. KG
Asbacher Straße 141 . D-53545 Linz/Rhein
Tel.: +49 (0) 2644/5606-0 . Fax: +49 (0) 2644/5606-13 . info@kleinhuis.de

www.kleinhuis.de

