Łódź, 05 września 2018

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
2018/08/27, Łódź
BROWIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., zarejestrowana w Łodzi 93-373, ul. Pryncypalna 129/141,
deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkt:
Nazwa produktu: Bezprzew. stacja pog. 3 czujniki - nieb podś
Symbol: 260509
EAN: 5908277714246
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 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji
ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylająca
dyrektywę 1999/5/WE.
Ad.
2

Numer
PN-EN 50581:2012

PN-ETSI EN 300 330 V2.1.1:2017-02

3

PN-ETSI EN 301 489-1 V2.2.0:2017-03

PN-ETSI EN 301 489-3 V2.1.1:2017-03

Tytuł normy
Dokumentacja techniczna oceny wyrobów elektrycznych
i elektronicznych z uwzględnieniem ograniczenia
stosowania substancji niebezpiecznych
Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) - Urządzenia radiowe
pracujące w zakresie częstotliwości od 9 kHz do 25 MHz
i systemy z pętlą indukcyjną pracujące w zakresie
częstotliwości od 9 kHz do 30 MHz - Zharmonizowana
norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań
zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma
radiowego (ERM) - Norma kompatybilności
elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i służb
radiowych - Część 1: Wspólne wymagania techniczne
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma
radiowego (ERM) -- Norma kompatybilności
elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń
i systemów radiowych -- Część 3: Wymagania
szczegółowe dla urządzeń bliskiego zasięgu (SRD)
pracujących na częstotliwościach pomiędzy 9 kHz i 40
GHz

Organem certyfikującym jest: Bureau Veritas Consumer Products Services Co., Ltd oraz CTS Testing Service
Technology Co., Ltd.
Przeznaczenie produktu: Pomiar temperatury i wilgotności, funkcja zegara
Prezes Zarządu

Tomasz Kwapisz

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

Łódź, 05 September 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, 3 sensors
Symbol: 260509
EAN: 5908277714246
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 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,
3. Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on the harmonisation of the
laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment and repealing
Directive 1999/5/EC.
Ad.
2

Numer

Tytuł normy

PN-EN 50581:2012

PN-ETSI EN 300 330 V2.1.1:2017-02

3

PN-ETSI EN 301 489-1 V2.2.0:2017-03

PN-ETSI EN 301 489-3 V2.1.1:2017-03

Technical documentation for the assessment of electrical
and electronic products with respect to the restriction of
hazardous substances
Short Range Devices (SRD); Radio equipment in the
frequency range 9 kHz to 25 MHz and inductive loop
systems in the frequency range 9 kHz to 30 MHz;
Harmonised Standard covering the essential requirements
of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters
(ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for
radio equipment and services; Part 1: Common technical
requirements
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters
(ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for
radio equipment and services; Part 3: Specific conditions
for Short-Range Devices (SRD) operating on frequencies
between 9 kHz and 40 GHz

Certification body: Bureau Veritas Consumer Products Services Co., Ltd and CTS Testing Service Technology Co., Ltd.
Product designation: Measurement of temperature and humidity, clock function
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.

