DEKLARACJA ZGODNOŚCI
2018/08/27, Łódź

Łódź, 27 sierpnia 2018

BROWIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., zarejestrowana w Łodzi 93-373, ul. Pryncypalna 129/141,
deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkt:
Nazwa produktu: Elektroniczna stacja pogody – termometr wew./zew.
Symbol: 170610
EAN: 5908277712860
Spełnia wymagania zawarte w:
1. Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/95/WE z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego
bezpieczeństwa produktów,
2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej,
3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
Ad.

Numer
PN-EN 61000-6-3:2007

2
PN-EN 61000-6-1:2007
3

PN-EN 50581:2012

Tytuł normy
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 6-3:
Normy ogólne - Norma emisji w środowiskach
mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemysłowionych
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 6-1:
Normy ogólne - Odporność w środowiskach mieszkalnych,
handlowych i lekko uprzemysłowionych
Dokumentacja techniczna oceny wyrobów elektrycznych
i elektronicznych z uwzględnieniem ograniczenia
stosowania substancji niebezpiecznych

Organem certyfikującym jest: CTS Testing Service Technology Co., Ltd.
Przeznaczenie produktu: Pomiar temperatury wewnętrznej/zewnętrznej
Prezes Zarządu

Tomasz Kwapisz

Niniejsza deklaracja nie ma mocy jeżeli produkty są używane niezgodnie z oryginalnym przeznaczeniem lub są zmodyfikowane przez klienta.

Łódź, 27 August 2018

Declaration of Compliance
2018/08/27, Łódź
BROWIN company, placed in Łódź 93-373, 129/141 Pryncypalna Street, declares that following product:
Product: Weather station - electronic, probe, thermometer
Symbol: 170610
EAN: 5908277712860
is consistent with requirements included in:
1. Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council of 3 December 2001 on general product
safety,
2. Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of
the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility,
3. Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of
certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.
Re.

Number

Title

PN-EN 61000-6-3:2007
2
PN-EN 61000-6-1:2007
3

PN-EN 50581:2012

Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic
standards - Emission standard for residential, commercial
and light-industrial environments
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-1: Generic
standards - Immunity for residential, commercial and lightindustrial environments
Technical documentation for the assessment of electrical
and electronic products with respect to the restriction of
hazardous substances

Certification body – CTS Testing Service Technology Co., Ltd.
Product designation: Measurement of temperature inside and outside the building.
Chairman of the Board

Tomasz Kwapisz

This declaration is not valid if products are used contrary to the original intent or modified by the customer.

