
   
 

ES vyhlášenia o zhode 
 

podľa zákona 51/2017 Sb. 

 

Identifikačné údaje o dovozcovi: 
Obchodné meno:  SOKRA, s.r.o.   

Identifikačné číslo:   27088090 

Sídlo:     Na Návsi 33, 251 01 Čestlice, okr. Praha - východ 

 

 

Výrobca:    Haier Group, Haier Industrial Park, No. 1, Haier Road, Qingdao, PRC. 

Opis a určenie výrobku:  Klimatizačné zariadenia - tepelné čerpadlo    
 

 

Vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že nižšie uvedené klimatizačné modely na ktoré se vzťahuje toto 

vyhlásenie 

 

 
 

Identifikačné údaje o výrobku: Flare DC Inverter R32 

 

 

Model vnútorné jednotky:  AS25S2SF2FA-2, AS35S2SF2FA-2, AS50S2SF2FA-2, AS71S2SF2FA-2 

     AS25S2SF2FA-3, AS35S2SF2FA-3,AS50S2SF2FA-3, AS71S2SF2FA 

Model vonkajšie jednotky: 1U25S2SM1FA, 1U35S2SM1FA, 1U50S2SJ2FA, 1U71S2SG1FA, 

1U71S2SR2FA 
 

kde, „xx“ označuje výkon jednotky v kBtu/h 
 

 

 

sú ve zhode, s nasledovnými normami alebo inými normatívnymi dokumentami, za predpokladu, že se 

používajú v súlade s našim návodom: 
 

 

 

 

 
• Směrnice Evropského parlamentu a rady 2014/35/EU ze dne 26. Února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států 

týkajících se elektromagnetické kompatibility (přepracované znění) 

• Směrnice Evropského parlamentu a rady 2014/30/EU ze dne 26. Února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států 

týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh 

• Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES 

(přepracované znění) 

• Směrnice Evropského parlamentu a rady 2014/68/EU ze dne 15. května 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států 

týkajících se dodání tlakových zařízení na trh  

• Nařízení Komise (EU) 2016/2281 ze dne 30. listopadu 2016, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2009/125/ES o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie, pokud jde o požadavky 

na ekodesign ohřívačů vzduchu, chladicích zařízení, vysokoteplotních procesních chladičů a ventilátorových konvektorů 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v 

elektrických a elektronických zařízeních 
 

 

 

 

V Čestlicích, dňa 1. 1. 2021                                                               Svatomír Begeni                                                                                    
                                                                                                   konateľ spoločnosti   


