-- -- Ellabo

d.o o. za pro1zvodnJu, vanisku i unutarniu
trgovinu elektromaterijalom

Maticni broj
018
VAT

3473104
48062605125
HR480H2605125

Izjava o svojstvima
Sukladno pozitivnim zakonskim propisima koji reguliraju materiju uvoza i distribucije elektricne
opreme Pravilnik o elektricnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar odredenih naponskih granica
NN 43/16, Zakon o tehnickim zakonima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti NN 80/ 13 i 14/ 14,
Zakona o gradevnim proizvodima NN76/13 i 30/14 pod punom odgovornoscu
IZJAVLJUJEMO
da je proizvod ciji smo uvoznici i distributeri WWK 861
proizvodaca TELKOM TELMOR
sukladan pozitivnim europskim direktivama i normama
Direktive:
206/95/WE
204/ 108/WE
201 l/65WE (RoHS II)
Norme:
PN-EN 60728-11 :2011 (EN60728-l 1:2010)
PN-EN 60065:2004 (EN60065:2002)
PN-EN 50083-2:2012 (EN50083-2:2012)
PN-EN 61000-3-2:2007 (EN61000-3-2:2006)
PN-EN 61000-3-3:2013-10 (EN61000-3-3:2013
lzjava se temelji na izjavi o sukladnosti proizvodaca.
Zagreb, 18.08.2017.
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Kamenarka 24 HR-10010 Zagreb
www.ellabo.hr / ellabo@ellabo.hr

medu 500 na1boljih

Tel.:
Fax:

Ellabo
5. na1po!elJni11
poslodavacu
Hrvalskoj

MBS 080029174
Direktor: Tomislav Bolfan, clan uprave.
zastupa drustvo poJedinacno i samostalno.

poduzeca

+385 · (0)1 · 6611111
+385 · (OJ I · 6611100 - uprava
+385 · (0)1 · 661 ·1 124 - prodaja

Brojevi racuna
Splitska banka·

HR73233000:l1100353197

Partner banka:

HR2524080021100040406

Drustvo je upisano kod Trgovackog suda u
Zagrebu Temeljni kapital: 1.000.000 kn.
uplacen u c11elosti.

Gdansk,e Zaklady Teleelektroniczne TELKOM . TELMOR Sp. z o.o.
80-A25GDANSK ul. Micl0ew1czo 5/7, lnfolinia. 0801 011 311
e-rno1I: horialOVvy(ivte!rnor pl
www.telmor.pl

VlllAOlfNIA

SlfC

-

T~

KA8l0WfJ

11'0YW DUAi f.f

ll\SfAlAt H

rnv,$/,1 •

$¥$10/Y

A11<n11owr

DEKLARACJAZGODNO~CIWE
NrWWK 001/2014

My,
Gdanskie Zaktady Teleelektroniczne .,TELKOM-TELMOR" Sp. z o . o.
UI. Mickiewicza 5/7, 80-425 Gdansk, Polska
deklarujemy z petn 9 odpowiedzialnosci 9 , ze
wyr6b:

Wzmacniacz wielozakresowy
WWK-861

typ:

do kt6rego odnosi si~ niniejsza deklaracja zgodnosci, jest zgodny z wymaganiami
zasadniczymi, okreslonymi w Dyrektywach:

2006/95/WE kt6rej postanowienia wprowadzono rozporzqdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagafl dla sprz'?tu
elektrycznego (Dz. U. z 2007 r. nr 155 poz. 1089)
2004/108/WE kt6rej postanowienia wprowadzono ustawq z dnia 13 kwietnia 2007 r.
o kompatybilnosci elektromagnetycznej (Dz. U. z 2007 r. nr 82 poz. 556)
2011/65/WE (RoHS II) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011 r.
w sprawie ograniczenia stosowania niekt6rych niebezpiecznych substancji w
sprz~cie elektrycznym i elektronicznym
Opisany powyzej wyr6b spetnia wymagania nast~puj 9 cych norm:
PN-EN 60728-11:2011 (EN60728-11:2010)
Sieci kablowe sluiqce do rozprowadzania sygnal6w telewizyjnych, radiofonicznych i uslug interaktywnych
Cz~sc 11 : Wymagania bezpieczenstwa

PN-EN 60065:2004 (EN60065:2002)
Elektroniczne urzqdzenia foniczne, wizyjne i podobne Wymagania bezpleczenstwa uzytkowania

PN-EN 50083-2:2012 (EN50083-2:2012)
Sieci kablowe slui:qce do rozprowadzania sygnal6w: telewizyJnych. radiofonicznych i uslug interaktywnych
Cz~sc 2: Kompatybilnosc elektromagnetyczna urzqdzen

PN-EN 61000-3-2:2007 (EN61000-3-2:2006)
Kompatybilnosc elektromagnetyczna (EMC) - Dopuszczalne poziomy emisji hannonicznych prqdu
(fazowy prqd zasilaJqcy odb1orn1ka mnieiszy lub r6wny 16A)

PN-EN 61000-3-3:2013-1 O (EN61000-3-3:2013)
Kompatybilnosc elektromagnetyczna Dopuszczalne pozIomy. Ogran1czanie wahan napi~cia i migotanie swiatla powodowanych
przez odbiorniki o prqdzie znam,onowym s 16 Aw sieciach zasilajqcych niskiego napi~c,a

Dwie ostatnie cyfry roku, w kt6rym naniesiono oznakowanie CE: 14

Gdansk, 2014.06.02
Miejsce i data wydania
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Nazwisko, stanowisko, podpis osoby prawnionej
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