
 

Vyhlásenie o zhode 
 

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

 
Identifikačné údaje o výrobcovi: 

IDESCO OY 
Teknologiantie 9 
90590 Oulu 
Fínsko 

 
Identifikačné údaje o výrobku: 

Názov: ACCESS - bezkontaktná čítacia jednotka  
  Popis: RFID čítacia jednotka 
Určené pre: elektronická kontrola prístupu 
  
Označenie 8 CD 2.0 

 
 
Horeuvedené výrobky sú v zhode s technickými normami a smernicami:  
 

Technické normy:  
EN 300 330 V2.1.1 (2017-02) Telecom/ Zariadenia s krátkym dosahom (SRD). Rádiové zariadenia vo frekvenčnom 

rozsahu od 9 kHz do 25 MHz a systémy s indukčnou slučkou vo frekvenčnom 
rozsahu od 9 kHz do 30 MHz. Harmonizovaná norma vzťahujúca sa na základné 
požiadavky podľa článku 3.2 smernice 2014/53/EÚ 

EN 301489 V1.9.2 (2011-09) EMC/ Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). 
Elektromagnetická kompatibilita (EMC), norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 
1: Spoločné technické požiadavky 

EN 301489-3 V1.6.1 (2013-08) EMC/ Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). 
Elektromagnetická kompatibilita (EMC), norma na rádiové zariadenia a služby. Časť 
3: Osobitné podmienky na zariadenia s krátkym dosahom (SRD) prevádzkované na 
frekvenciách medzi 9 kHz a 246 GHz 

EN 50130-4:2011+A1:2014 EMC/ Poplachové systémy. Časť 4: Elektromagnetická kompatibilita. Norma na 
skupinu výrobkov: Požiadavky na odolnosť súčastí požiarnych, zabezpečovacích a 
tiesňových systémov, systémov CCTV, systémov kontroly vstupu a systémov 
privolania pomoci 

EN 63000:2018 PoHS/ Technická dokumentácia na posudzovanie elektrických a elektronických 
výrobkov z hľadiska obmedzenia obsahu nebezpečných látok 

EN 60950-1:2006+A2:2013 Safety/ Zariadenia informačných technológií. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné 
požiadavky 

  

Smernice:  

93/68/EEC  Marking / o označovaní výrobkov 

2014/53EU RED / o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu 

2012/19/EU WEEE /  o odpade z elektrických a elektronických zariadení 

2015/863/EU RoHS / o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických 
a elektronických zariadeniach 

1907/2006 REACH / o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok 
 
Výrobok bol vyvíjaný a vyrábaný v súlade s ISO9001. 
 
Podkladová dokumentácia: 
 

Vyhlásenia o zhode (EU Declaration of Conformity) vydané výrobcom IDESCO OY dňa 1.4.2019  
 
 
    
 
 
 
V Bratislave dňa 20.1.2020                                                                    Peter Grečko 
                                                                                                                Riaditeľ 
 


