
EU - Prohlášení o shodě
EU declaration of conformity

vydáno na výhradní odpovědnost výrobce
issued under the sole responsibility of the manufacturer

a) Identifikační údaje výrobce:
Identification of the manufacturer:

TESLUX Lighting s.r.o.
Mlýnská 326/13
602 00 Brno
IČ: 29198992
DIČ: CZ29198992
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 65096

b) Typ výrobku (model):
Type of product (model):

TECRON300, TECRON400, TECRON500, TECRON600, 
TECRON750, TECRON1000, TECRON1200  

c) Varianta výrobku:
Product variants:

d) Popis a účel použití:
Description and purpose of use:

LED reflektor pro stadiony, IP66,  AC 100-277V, 
LED stadium light, IP66,  AC 100-277V, 

e) Technické normy a nařízení vlády použité při posouzení shody:
Technical standards and EU directives used for conformity assessment:

ČSN EN 60598-1:2015 včetně změn
ČSN EN 60598-2-1:1997 včetně změn
ČSN EN 60598-2-24:2014
ČSN EN 62471:2009
ČSN EN 55015:2014 včetně změn
ČSN EN 61000-3-2:2015 včetně změn
ČSN EN 61547:2010

EN 60598-1:2015 including amendments
EN 60598-2-1:2003 including amendments
EN 60598-2-24:2013 including amendments
EN 62471:2008
EN 55015:2013 including amendments
EN 61000-3-2:2014 including amendments
EN 61547:2009

NV 118/2016 Sb. v platném znění
NV 117/2016 Sb. v platném znění
NV 481/2012 Sb. v platném znění

2014/35/EU including amendments
2014/30/EU including amendments
2011/65/EU including amendments

Prohlášení výrobce:
Manufacturer declaration:

We declare that the product features identified under b), c) and d) of this declaration meet 
the essential requirements specified by the technical standards and EU directives identified 
under e) of this declaration. We also declare that the product is safe under normal 
conditions of use and in accordance with the instructions for use.

Prohlašujeme, že vlastnosti výrobku, identifikovaného pod písmenem b) ,c) a d) tohoto 
prohlášení, splňují základní požadavky na výrobky, konkretizované technickými 
normami a nařízeními vlády, identifikovanými pod písmenem e) tohoto prohlášení. 
Také prohlašujeme, že je výrobek za podmínek obvyklého použití a za použití v souladu 
s návodem k použití bezpečný.

Pavel Kozumplík
jednatel společnosti

company director
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