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ЕС Декларация за съответствие 
В съответствие с Директива: 

 

Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 година 

относно машините и за изменение на Директива 95/16/ЕО (преработен текст)Текст от 

значение за ЕИП. 

 

ДИРЕКТИВА 2006/95/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

от 12 декември 2006 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки 

относно електрически съоръжения, предназначени за използване при някои 

ограничения на напрежението. 

 

Директива 2004/108/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 

година относно сближаването на законодателствата на държавите-членки относно 

електромагнитната съвместимост и за отмяна на Директива 89/336/ЕИО (текст от 

значение за ЕИП). 

 

Директива 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване 

(ОЕЕО) 

 

Стандарт: 

БДС EN 60204-1:2006 Безопасност на машини. Електрообзавеждане на машини.  

БДС EN ISO 13732-1:2009 Ергономия на топлинната околна среда. 

БДС EN 614-1:2006+A1:2009 Безопасност на машините. Ергономични принципи на 

проектиране. 

БДС EN 894-1:1997+A1:2009 Безопасност на машините. Ергономични изисквания за 

проектирането на индикаторни устройства и органи за управление. 

БДС EN ISO 12100:2011 Безопасност на машините. Общи принципи за 

проектиране/разработване. Оценяване на риска и намаляване на риска (ISO 12100:2010) 

 

АДВА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД декларира, че следните продукти: 

Вид на продукта:  “АДВА – СМАРТ СИСТЕМА ЗА БИОСИГУРНОСТ." 
 

Модел: “АДВА – СМАРТ СИСТЕМА ЗА БИОСИГУРНОСТ." / Анти ковид 19/ 

 

Спазва на изискванията на:  

Директива 2006/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 година 

относно машините и за изменение на Директива 95/16/ЕО (преработен текст)Текст от 

значение за ЕИП. 

ДИРЕКТИВА 2006/95/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

от 12 декември 2006 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки 

относно електрически съоръжения, предназначени за използване при някои 

ограничения на напрежението. 

Директива 2004/108/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 

година относно сближаването на законодателствата на държавите-членки относно 

електромагнитната съвместимост и за отмяна на Директива 89/336/ЕИО (текст от 

значение за ЕИП). 

Директива 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване 

(ОЕЕО).  
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Стандарт: 

БДС EN 60204-1:2006 Безопасност на машини. Електрообзавеждане на машини.  

БДС EN ISO 13732-1:2009 Ергономия на топлинната околна среда. 

БДС EN 614-1:2006+A1:2009 Безопасност на машините. Ергономични принципи на 

проектиране. 

БДС EN 894-1:1997+A1:2009 Безопасност на машините. Ергономични изисквания за 

проектирането на индикаторни устройства и органи за управление. 

БДС EN ISO 12100:2011 Безопасност на машините. Общи принципи за 

проектиране/разработване. Оценяване на риска и намаляване на риска (ISO 12100:2010) 

 

Кратко описание: 

АДВА – СМАРТ СИСТЕМА ЗА БИОСИГУРНОСТ е проектирана за бърза, безопасна и 

ефективна дезинфекция на ръцете. При използване на качествен дезинфектант е 

гарантирано отстраняване на 99,9% от бактерии, вируси, COVID 19, включително 

причинители на салмонелоза, дифтерия, туберкулоза, дизентерия, коремен тиф, хепатит 

и други заболявания, които в ежедневието, падат върху ръцете. 

Габаритните размери на системата са (Ш × В × Г) 400 × 1333 × 400 мм. 

Височина - 1333 мм 

Ширина - 460 мм 

Дълбочина - 400 мм 

Тегло: 35 кг. 

 

 

АДВА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД декларира, че посоченият по-горе продукт е 

проектиран и произведен в съответствие със спецификациите, посочени в стандартите 

на ЕС. 

 

АДВА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД декларира, че Система за управление на качеството 

сертифицирана в АДВА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД, отговаря на изискванията на 

стандарта ISO 9001: 2015.  

 

 

Подпис,печат: 

/приема се и в електронен вариант ако е изпратен от служебна електронна поща/ 

Име: АДВА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД. 

Позиция: МИРОСЛАВА МАТЕЕВА БУЧУКОВСКА-КОЛЕВА - Управител 

Адрес: Държава България,  

Град. Стара Загора, Индустриален район, ул. „Промишлена” № 23 

Имейл: sales@bioadva.com 

Мобилен номер: 0893 69 69 69 

Дата: 15.05.2020г 


