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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
Vydané podle §13 odst. 2 zákona č. 22/97 Sb. O technických požadavcích na výrobky 

v platném znění 
 
 
My INTELEK spol. s r.o. 
 Vlárská 22, 658 14  Brno 
 Česká republika 
 
 IČ: 49446118 
 
prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že níže uvedený výrobek splňuje 
požadavky technických předpisů, že výrobek je za podmínek námi určeného použití 
bezpečný a že jsme přijali veškerá opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech 
výrobků níže uvedeného typu, uváděných na trh, s technickou dokumentací                  
a s požadavky příslušného nařízení vlády. 
 
 
Výrobek: Koaxiální příslušenství S-Conn 
 
 
Specifikace:  VF koaxiální konektory, VF konektorové redukce, VF konektorové spojky 
 
Výrobce: S-Conn Enterprise Co., LTD. 
 313, Chengren W. St., 
 81463 Renwu Shiang Kaohsiung County, 
 Tchaj-van 
 
 
Výrobek je určen pro všeobecné použití 
 
 
Způsob posouzení shody: §12, (4) b) zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění v souladu 
s přísl. nař. vlády 
 
 
Výše uvedený výrobek je ve shodě s normami: 

MIL-I-45208 
 MIL-C-45662 
 
 
Nařízením vlády: 169/1997 Sb. (v platném znění) 
 
 
 
Místo vydání: Brno     Jméno: Ing. Ivo Kraváček 
Datum vydání: 11.10.2008    Funkce: Jednatel 
 
         
 

Podpis: 
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Příloha č.1 – Seznam produktů, kterých se toto prohlášení týká. 
 
VF koaxiální konektory 
 
BNC 
B101W0N01-H   konektor BNC male krimpovací, RG-58, 50 Ohm 
B101A0N01-A-R  konektor BNC male krimpovací, RG6, 75 Ohm 
B101A0N01-A-R  konektor BNC male přímý krimpovací 75 Ohm, kabel H125 (6,5mm) 
B108W0N02/Z-M  konektor BNC male přímý šroubovací, RG-174 
B222W0N02-3   konektor BNC female panelový, pájecí, 50 Ohm 
B101A0N01-JJ-R  konektor BNC male krimpovací, RG-59, 75 Ohm (0,6/3,7) 
B-002-59-B   konektor BNC male krimpovací, RG-59, 75 Ohm (0,81/3,7) 
B101A0N01-M   konektor BNC male krimpovací, RG-174, 50 Ohm 
B220A0N01-J   konektor BNC female panelový s vnějším závitem, krimpovací RG-59, 75 
B201A0N01-M   konektor BNC female přímý krimpovací RG-316 
B201A0N01-JJ-R  konektor BNC female přímý krimpovací RG-59 
RB102A0N03-K  konektor BNC male přímý reversní, krimpovací, LMR400 
RB101A0N03-H  konektor BNC male přímý reversní, krimpovací, RG58 
RB101A0N01-M  konektor BNC male přímý reversní, krimpovací, RG174 
 
TNC 
RT101A0N01-M  konektor TNC male přímý reversní, krimpovací, RG-174 
RT101A0N03-G  konektor TNC male přímý reversní, krimpovací, LMR200 
RT101A0N03-BB  konektor TNC male přímý reversní, krimpovací, LMR240 
RT210A0N01-M  konektor TNC female přímý reversní, krimpovací, RG174 
RT210A0N01-H  konektor TNC female přímý reversní, krimpovací, RG58 
RT210A0N01-G  konektor TNC female přímý reversní, krimpovací, LMR200 
RT210A0N01-BB  konektor TNC female přímý reversní, krimpovací, LMR240 
RT215A0N01-M-5  konektor TNC female přímý reversní, panelový, krimpovací, RG174 
RT215A0N01-H-5  konektor TNC female přímý reversní, panelový, krimpovací,  RG58 
T101A0N01-K   konektor TNC male přímý, krimpovací, RG-213 
T215A1N01-M-5  konektor TNC female panelový s maticí, krimpovací RG-174 
T212W0N01-M   konektor panelový s přírubou TNC female, krimpovací RG-174 
T210W0N01-H   konektor TNC female přímý krimpovací RG-58 
T103W0N02-H   konektor TNC male úhlový, krimpovací, RG-58 
T101W0N01-H   konektor TNC male přímý, krimpovací, RG-58 
RT101A0N03-H  konektor TNC male přímý reversní, krimpovací, RG-58 
 
N 
N207A1N01-1   konektor N female panelový se závitem, pájecí, teflon 
N207C0N02-9   konektor N female panelový s maticí pájecí, Delrin 
N207A0N03-3   konektor N female panelový se závitem, upravený, pájecí, teflon 
N209C0N01   konektor N female panelový s přírubou, pájecí, teflon 
N206C0N01-H   konektor N female přímý, šroubovací, RG-58, teflon 
N206A1N01-K   konektor N female přímý, šroubovací, RG-213, RLA-10, teflon 
N102A0N01-M   konektor N male přímý, krimpovací, RG-174,316 
N102A1N01-H   konektor N male přímý, krimpovací, RG-58 
N102P0N01-K   konektor N male přímý, krimpovací, LMR-400 
N102A0N01-B   konektor N male přímý, krimpovací, RG-213, teflon 
N204C0N01-M   konektor N female panelový s přírubou, krimpovací, RG-174, teflon 
N204C0N01-H   konektor N female panelový s přírubou , krimp, kabel RG-58, teflon 
N231A0N03-Y-5  konektor N female panelový se závitem, krimpovací, kabel 1,13mm 
N231A0N03-Z-5  konektor N female panelový se závitem, krimpovací, kabel 1,32mm 
N224A0N03-M-5  konektor N female panelový se závitem, krimpovací, RG-174 
N224A0N03-N-5  konektor N female panelový se závitem, krimpovací, RG-178 
N203A0N03-H-5  konektor N female panelový se závitem, krimpovací, RG-58, teflon 
N201A0N03-H   konektor N female přímý, krimpovací, RG-58, teflon 
N201A0N01-M   konektor N female přímý, krimpovací, RG-174, teflon 
RN102U0N01-BB  konektor N male reversní přímý, krimpovací, LMR240, teflon 
RN102A0N01-H  konektor N male reversní přímý, krimpovací, RG-58/LMR195, teflon 
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N 
RN201U0N01-BB  konektor N female reversní přímý, krimpovací, LMR240, teflon 
RN203A0N01-H-5  konektor N female reversní panelový, krimpovací, RG58/LMR195 
N112C0N01-B   konektor N male úhlový, šroubovací, RG-213, teflon 
N112C0N01-H   konektor N male úhlový, šroubovací, RG-58, teflon 
N104A1N01-KB  konektor N male přímý, šroubovací, RG-213, teflon 
N104A0N01-H   konektor N male přímý, šroubovací, RG-58, teflon 
N134D0N10   ochranný uzávěr pro konektor N female 
N male AIRCOM  konektor, přímý šroubovací, T.G.N. pro LMR400, RG-213 a RLA-10 
N female AIRCOM  konektor, přímý šroubovací, T.G.N. pro LMR400, RG-213 a RLA-10 
 
MMCX 
MM101A0G27-M  konektor MMCX male přímý, krimpovací, RG-174, RG-316, teflon 
MM105A0G27-M  konektor MMCX male úhlový, krimpovací, RG-174, teflon 
MM212N0G29   konektor MMCX female pájecí na PCB (EDGE), teflon 
RMM105A0G29-M  konektor MMCX male reversní úhlový, krimpovací, RG-174, teflon 
MM201A0G29-M  konektor MMCX female přímý, krimpovací, RG-174, RG-316, teflon 
MM204A0G29-M  konektor MMCX female úhlový, krimpovací, RG-174, teflon 
 
SMA 
S211L0G29   konektor SMA female do plošného spoje 
S101L0G27-H  konektor SMA male přímý, krimpovací, RG-58, teflon 
S135LOG27-H   konektor SMA male přímý, upravený, krimpovací, RG-58,  teflon 
S101L0G27-M   konektor SMA male přímý, krimpovací, RG-174, teflon 
RS101L0G29-H  konektor SMA reversní male, přímý, krimpovací, RG-58 
RS101L0G29-M  konektor SMA reversní male, přímý, krimpovací, RG-174 
S213L0G29-H   konektor SMA female přímý, krimpovací, RG-58, teflon 
S213L0G29-M   konektor SMA female přímý, krimpovací, RG 174, teflon 
RS202L0G27-H  konektor SMA reversní female, přímý, krimpovací, RG-58 
S123L0G27-H   konektor SMA male úhlový, krimpovací, RG-58, teflon 
RS204L0G27-M-6  konektor SMA reversní female, přímý panelový, krimpovací, RG-174 
RS209L0G29   konektor SMA reversní female, úhlový, do plološného spoje 
S123LOG27-H   konektor SMA male úhlový, upravený, krimpovací, RG-58, teflon 
S216L0G29   konektor SMA female panelový s přírubou pájecí 
S215L0G29   konektor SMA female panelový s přírubou pájecí 
S209L0G29   konektor SMA female úhlový do plošného spoje 
S110L0N10   čepička proti prachu pro SMA female 
TE150A0G21   Konektorový terminátor SMA male 
 
SMB 
SB101A0G29-M  konektor SMB male přímý, krimpovací, RG-174 
SB103N1G26-M  konektor SMB male úhlový, krimpovací, RG-174, teflon 
SB202N1G24-M konektor SMB female panelový, krimpovací, RG-174 
SB203L0G27   konektor SMB female úhlový, pájecí do plošného spoje 
SB205L0G27   konektor SMB female přímý, pájecí do plošného spoje 
 
FME 
A201W0N02-H   konektor Nipple FME female přímý krimpovací RG-58 
 
F 
F101W0N10-A   konektor F male přímý krimpovací RG-6 
F102W0N10-A   konektor F male přímý Twist-On 
F105W0N10-A   konektor F male přímý Twist-On 
F118M0N10-CN  konektor F male přímý vodotěsný kompresní 
F224    konektor F female úhlový do plošného spoje, Gold 
F224    konektor F female úhlový do plošného spoje, Nikle 
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VF konektorové redukce 
 
AT206C0N01   redukce TNC male/N female 
AT209W0N01   redukce N male/TNC male 
AT210C0N01   redukce N female/TNC female, 50 Ohm 
AT085A0N03   redukce SMA male reverse/N male 
 
 
VF konektorové spojky 
 
AT115A0N02-R1  BNC spojka panelová se závitem 2x BNC female, 75 Ohm 
AT104J2N07   BNC spojka 2x BNC female, přímá 
AT561C1N02/ZZ BNC  T konektor 2x female/1x male 
AT202C0N01   spojka N male/N male přímá, teflon 
AT201C0N01   spojka N female/N female přímá, teflon 
AT415F0N01   spojka N male/N male úhlová 
AT519C0N01   T konektor 3x N female, teflon 
AT200C0N01-1  spojka N female/N female panelová s maticí 
ATB50W0N02   spojka FME 2x male 
 
 


