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Niże.i opisany wyrób był przetestorvany i spełnia wymogi rriżej wymienionych norm bezpieczeństwa i zakłóceń.

WYROB:

NAZWA PRODUCENTA:

MODEL / TYP:

PODSTAWOWE PARAMETRY:

WYROB SPEŁNIA WYMAGANtA
NASTĘPUJĄCYCH NORM:

Wyrób.iest zgodny z rłylnaganianrt :

2.

3.

4.

1. rozporządzelia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 w sprawie zasadniczych wymagań dla
sprzętu elektrycznego wdrażającego Dyrektywę Niskonapięciową 2006i95/WE

dyrektywy Parlamentu Eu1,opejskiego i Rad1, 200.1i l08/WE z 15 grudnia 2004 r. w sprawie zb|iżania
Llstawodawstw Paristił, Członkowskich odnoszących się do konpatybilności elektromagnetycznej

dyrektywy Parlamentu Eu1,opejskiego i Rady nr l999/5/WE z 9 marca 1999 r. w sprawie urządzeń

radiowych i koIicowych tll.ządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności

rozporządzenia Kornisji Vr'spólnotowej nr- l2'7 512008 z dnia l7 grudnia 2008 w sprawie wykonania

dyrektywy ż005l32lWE Parlamel]tu Europejskiego i Rady rł, odniesieniu do wymogów dotyczących
ekoprojektu dla zużycia energii przez elektryczne i elektroniczne urządzenia gospodarstwa dornowego i
urządzenia biurou,e rv trybie czuwania i r.vyłączenia

My, producent rł,/rr. *1,robu, deklarujemy że ri,yrób ten jest dostosowany do, w/w norm

i spełnia wszystkie wymogi zaleceń europejskich oznaczenia go znakiem CE.
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