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Vydané podľa § 13 odst. 1 zákona č. 264/99 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní 
zhody v znení neskorších predpisov a nariadení vlády č. 194/2005 Z.z. v znení nariadenia vlády 318/2007 Z.z., 
ktorým sa stanovujú technické požiadavky na elektromagnetickú kompatibilitu zariadení a č. 308/2004 Z.z. v 
znení nariadenia vlády 449/2007 Z.z., ktorým sa stanovujú technické požiadavky na elektrické zariadenia.  

Vyhlásenie o zhode vydáva ako výrobca  
Štatutár: Valentin Kulikov 
Obchodne meno: FuturoLighting, s.r.o. 
Sídlo:  N. Teslu 5, 92101 Piešťany 
IČO: 45981809 
DIČ: 2023166783 
IC DPH: SK2023166783 
Tel: +421-908-170480 
Email: ce@fulit.eu  

Názov: GermiTube 15W, GermiTube 36W 
Krajina pôvodu: Slovenská republika  
Popis a funkcia výrobku:  Uzavretý germicídny žiarič je používaný na dezinfekciu vzduchu od baktérii a 
vírusov. Žiarič využíva UVC žiarenie s dominantnou vlnovou dĺžkou 254 nm. Zdroj UV žiarenia je umiestnený 
v tuneli cez ktorý je previevaný vzduch z miestnosti. Kontaminovaný vzduch vstupuje zo spodnej strany 
žiariča a dezinfikovaný vystupuje z vrchnej čím sa zabezpečuje efektívna cirkulácia vzduchu v miestnosti. V 
objeme tunela je vysoká intenzita UVC žiarenia, ktorá v kombinácii s prietokom vytvorí dávku pre likvidáciu 
individuálnych typov vírusov a baktérii podľa potrebnej dávky (UVC výkon x čas prietoku). Prietok vzduchu je 
užívateľsky nastaviteľný. Žiarič je navrhnutý pre dezinfekciu počas prítomnosti osôb, UVC žiarenie v obale 
samotného žiariča vďaka optickým clonám s vysokou priedušnosťou, tým sa nedostáva mimo a neohrozuje 
prítomných.  

Výrobca / dovozca vyhlasuje, že 
A. Uvedený výrobok je pri určenom použití bezpečný a prijaté opatrenia, ktorými je zabezpečená zhoda všetkých výrobkov uvádzaných na trh s technickou 
dokumentáciou, so základnými požiadavkami nariadení vlády, ktoré sa na ne vzťahujú a požiadavkami technických predpisov uvedených v bode B.  
 
B. Vlastnosti tohto výrobku spĺňajú technické požiadavky, ktoré sa na tento výrobok vzťahujú a ktoré sú uvedené v príslušných nariadeniach vlády, príp. v 
iných / ďalších / technických predpisoch.  
 
C. Posúdenie zhody bolo vykonané podľa:  
- nariadenia vlády č. 194/2005 Z.z. v znení nariadenia vlády 318/2007 Z.z. o elektromagnetickej kompatibilite zariadení  
- nariadenia vlády č. 308/2004 Z.z. v znení nariadenia vlády 449/2007 Z.z. o elektrických zariadeniach  
 
D. Pri posudzovaní zhody boli použité:  
- harmonizované technické normy : STN EN 60598-1 

STN EN 55015 
STN EN 61000-3-2 
STN EN 61000-3-3 
STN EN 61547 
STN EN 61000-4-2 

STN EN 61000-4-3 
STN EN 61000-4-4 
STN EN 61000-4-5 
STN EN 61000-4-6 
STN EN 61000-4-8 
STN EN 61000-4-11 

Miesto a dátum 
vydania vyhlásenia 

meno, priezvisko a podpis, 
pečiatka výrobcu /dovozcu  

V Piešťanoch 
4.1.2016 
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