
 

 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
podle ust.§ 13, odst.2 zákona č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně 

některých zákonů a podle § 7 nařízení vlády č.169/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky 
na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility 

 
 

a) Identifikační údaje o dovozci : 

 
Obchodní jméno:   ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o. 

 
Registrované sídlo:  Dolnoměcholupská 1418/12   

 
Identifikační číslo (IČO): 48535613 

 

b) Identifikační údaje o přístroji: 
 

Název:    Panikové dotykové zařízení 
 

Typ :     TSB – 3 
 

Modifikace:    TSH, SP-1 
 

Výrobce:    Securitron Magnalock Corporation, 550 Vista Blvd. 
     Sparks, NV 89434, USA 

 
c) Popis a určení přístroje:  

 
Elektronické panikové dotykové zařízení je určeno k ovládání dveřních 

zámků a podobných zařízení pro kontrolu vstupu. Po dotyku rukou či jinou 
částí těla jsou rozepnuty reléové kontakty, kterými je ovládán zámek nebo 

podobné zařízení (funkce např. odchozího tlačítka). 
 

d) Údaj o použitém způsobu posouzení shody: 
 

Shoda byla posouzena podle ust.§ 12, odst.4, písm.a) zákona č.22/1997 Sb.  

 
e) Seznam technických předpisů použitých při posouzení shody: 

 
Zákon č.  22/1997 Sb. v platném znění o technických požadavcích na 

výrobky 
 

Zákon č.634/1992 Sb. v platném znění o ochraně spotřebitele  
 

Nařízení vlády č.169/1997 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické 
požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility 

(EMC) 
 

  



 

 

Seznam technických norem : 

UL/cUL FWAX2.SA6635  

UL/cUL ALVY.BP7041 /UEHX7.BP7041 

CSFM 3774-0923:0102 

CSFM 3774-0923:0103 

ANSI/UL 294 Listed 

CSA-C22.2 No.205 Listed 

CSFM – California State FireMarshal Approved 

MEA- City of New York Approved 

CE: EN 50091-1,EN 61000-6-2 Approved 

 

f) Doplňující informace:  
 

Při posuzování shody bylo využito: 

 technické dokumentace výrobce 
 

 
g) Potvrzujeme, že vlastnosti přístroje splňují základní požadavky podle 

tohoto nařízení vlády, popřípadě požadavky jiných technických předpisů, že 
přístroj je za podmínek obvyklého, popřípadě dovozcem určeného použití 

bezpečný a že jsme přijali opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech 
přístrojů uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními 

požadavky. 
 

 
 

 
 

 

V Praze dne  1.12.2015      Štěpán Srdečný 
  product manager 

 

 

http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/showpage.html?name=FWAX2.SA6635&ccnshorttitle=Special+Locking+Arrangements+-+Component&objid=1073755417&cfgid=1073741824&version=versionless&parent_id=1073755393&sequence=1
http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/showpage.html?name=ALVY.BP7041&ccnshorttitle=Access+Control+System+Units&objid=1074252245&cfgid=1073741824&version=versionless&parent_id=1073984175&sequence=1
http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/showpage.html?name=UEHX7.BP7041&ccnshorttitle=Signal+Appliances,+Miscellaneous+Certified+for+Canada&objid=1074173871&cfgid=1073741824&version=versionless&parent_id=1073994047&sequence=1
http://www.securitron.com/Other/Securitron/Listings/CSFM/1/CSFM_Listings_2012-2013_3774-0923-0102.pdf
http://www.securitron.com/Other/Securitron/Listings/CSFM/1/CSFM_Listings_2012-2013_3774-0923-0103.pdf

