
Vyhlásenie o zhode č. 95008 
 

A. Identifikačné údaje o výrobcovi alebo dovozcovi 
 

Obchodné meno: TELCO systems, spol. s r. o. 
Adresa: Sládkovičova  39,  974 03   Banská Bystrica 
IČO: 31568114 

 
B. Identifikačné údaje o prístroji  

 
Typové označenie: TELCO PH – 060 
Výrobné číslo:  
Rok výroby:  

 
D. Opis prístroja 

 
Opis prístroja a jeho 
funkcie: 

Analógový telefónny prístroj TELCO PH – 060 s impulznou 
a frekvenčnou voľbou.  

Identifikácia rozhraní 
verejnej 
telekomunikačnej siete: 

Na telekomunikačnú sieť sa zariadenie pripája pomocou 2-vodičového 
analógového rozhrania Z. 
Pripájacia šnúra vyhovuje požiadavkám TPT-T 1-1. 

 
E. Zoznam technických predpisov, ktorými sa vyhlasuje zhoda 

 
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 443/2001 Z. z. z 19. septembra 2001, ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia  
a koncové telekomunikačné zariadenia. 

 
F. Zoznam harmonizovaných slovenských technických noriem alebo iných technických noriem použitých 
na posúdenie zhody a zoznam technickej dokumentácie a protokolov  o skúškach,  na základe ktorých  
bola posúdená zhoda     

 
Požiadavka Použité technické normy  Použitá technická dokumentácia a 

protokoly o skúškach 
Bezpečnosť 
§3 ods. 1 a) NV SR č. 
443/2001 Z. z. 

STN EN 60950 
+A1+A2+A3(03/1999) 
+A4+A11(6/2001) 

T2M20411-0872-L,  vydaný Electronic 
technology Systems Dr. Genz GmbH, Berlin 

Elektromagnetická 
kompatibilita 
§3 ods. 1 b) NV SR č. 
443/2001 Z. z.  

STN EN 55 022 (12/2000) 
STN EN 55 024 (08/2001) 

G2M20411-0871-E-16,  vydaný Electronic 
technology Systems Dr. Genz GmbH, Berlin 

 
G. Údaje o použitom postupe posudzovania zhody 

 
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 443/2001 Z. z. 

 
I. Potvrdenie výrobcu, alebo dovozcu 

 
Potvrdzujem, že vlastnosti prístroja spĺňajú požiadavky podľa § 3 ods. 1 Nariadenia vlády Slovenskej 
republiky č. 443/2001 Z. z. z 19. septembra 2001 a prístroj je BEZPEČNÝ za podmienky, že sa bude 
používať v súlade s návodom na obsluhu. 

 
Dátum a miesto vydania vyhlásenia o zhode: V Banskej Bystrici dňa 2.septembra 2005 
 
Meno a funkcia zodpovednej osoby subjektu 
vydávajúceho vyhlásenie o zhode a jej podpis: 

 

   
Ing. Juraj Kuniak 
konateľ spoločnosti 
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