
 

 

 

 

 

CERTIFIKÁT  JAKOSTI – TESTOVACÍ  CERTIFIKÁT 

CERTIFIKÁK  AKOSTI  –  TESTOVACÍ  CERTIFIKÁT 
 

Dle Norem / Podľa noriem:       ISO-0460, ISO-0462, ISO-700-8.2C, ISO-7000-0182, EN 60974-1 

 

PRAVIDELNÝ  TEST 
 

1  Celková prohlídka / Celková prehliadka           vyhovuje 

 

2  Uzemňovací kabel - účinnost svorky / Zemniaci kábel – účinnosť svorky    vyhovuje 

      

3  Měření izolačního odporu / Meranie izolačného odporu      vyhovuje 

 

4  Test dielektrické pevnosti / Test dielektrickej pevnosti      vyhovuje 

 

5  Měření proudového svodu / Meranie prúdového zvodu      vyhovuje 

     

6  Měření napětí naprázdno / Meranie napätia naprázdno      vyhovuje 

     

7  Kontrola provozní zátěže / Kontrola prevádzkovej záťaže      vyhovuje 

     

8  Zkouška vstupních parametrů / Skúška vstupných parametrov     vyhovuje 

     

9  Kontrola periodicity vzhledu výrobků / Kontrola periodicity vzhľadu výrobkov   vyhovuje 

 

10 Konečná úplná prohlídka / Konečná úplná prehliadka      vyhovuje 

      

 

PROHLÁŠENÍ  SHODY / PREHLÁSENIE  ZHODY  
 

Pro daný typ stroje / Pre uvedený typ stroja:     

  

                          IRIS 120           

MODEL: ……………………………………………………v.č. …………………..… 

 

Je v souladu se směrnicemi / Je v súlade so smernicami :               89/336/CEE, 2000/14 

                  92/31/CEE 

                             73/23/CEE 

                      93/68/CEE 

Při použití následujících norem / Při použití nasledujúcich noriem:  
           EN 50199, 50063, 50366, 50240, 55014-1/2 

                  EN 60974-1,5,6,10 

                  EN 61558, 61000-3-2, 61000-3-3, 61000-6-1/3,  

                  EN 3744 

 

Jakákoliv oprávněná změna od  BENO TRIODYNSERVIS s.r.o.  bude okamžitě opravena v tomto formuláři.  

Akákoľvek oprávnená zmena od BENO TRIODYNSERVIS s.r.o. bude okamžite opravená v tomto formulári. 

 

 

Datum / Dátum:       Odpovědná osoba / Zodpovedná osoba: 
PRAHA  10/2019   

 

 

 

 

                ____________________ 

 



                                         

           BENO TRIODYNSERVIS spol. s r.o. Husitská 187/60, 130 00 PRAHA 3 

           tel.: 00420 / 222 322 262 , 00420 / 222 326 622      fax: 00420 / 224 810 778   

           e-mail: beno@beno-praha.cz                                       www.beno-praha.cz 

 

 

 

ZÁRUČNÍ  LIST / ZÁRUČNÝ  LIST 

 
 

 

Typ  stroje / Typ stroja :           BENO  IRIS 120 

                  …………………...………………………………..……… v.č. ……………………………………… 

 

 

Razítko a podpis prodávajícího : 

Razítko a podpis predávajúceho:         

………………………………………………………………………………………………... 

 

Datum prodeje / Dátum predaja : 

                                    ……….…………………………………………. 

 

 

V případě poruchy kontaktujte servis :  tel.: …………………………………… fax: ………..……………………………...   

V prípade poruchy kontaktujte servis : 

 

Zastúpenie pre SLOVENSKO:         BENO TRIODYNSERVIS,    Argentínska 1408,    925 52 ŠOPORŇA  

        

tel.: 00421 / 31 787 4254                    tel: 00421 / 905 368 894                  e-mail: f.beno@benoservis.sk 
 

Při dodržení v návodu uvedeného způsobu používaní a obsluhy je záruka na výrobek 24 měsíců ode dne převzetí 

spotřebitelem. 

Jestliže se vyskytne na výrobku v záruční době vada, která znatelně nebyla způsobena spotřebitelem nebo uživatelem, bude 

výrobek opraven bezplatně.       

Záruční opravu uplatňuje spotřebitel u výrobce, u smluvního servisu (viz.příloha), nebo u prodejce kde výrobek 

zakoupil. 

 

Při výměně výrobku, nebo při zrušení kupní smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodního zákoníka a zákona 

č.364/92 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.  

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Pri dodržaní v návode uvedeného spôsobu používania a obsluhy je záruka na výrobok 24 mesiacov odo dňa prevzatia 

spotrebiteľom. 

Keď sa vyskytne na výrobku v záručnej dobe závada, ktorá ktorá znateľne nebola spôsobená spotrebiteľom alebo užívateľom, 

bude výrobok opravený bezplatne. 

Záručnú opravu uplatňuje spotrebiteľ u výrobcu, u zmluvného servisu (viď.príloha), alebo u predajcu kde výrobok 

zakúpil.  

 

Pri výmene výrobku, alebo pri zrušení kúpnej zmluvy platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a zákona 

Č.364/92 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

Záznamy o záručních opravách / Záznamy o záručných opravách : 

 

Závada                              Oprava                             Druh závady                                      Opravil 

Nahlášena/nahlásená provedena/vykonaná vyměněná část/vymenená časť    

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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