DEKLARACJA ZGODNOŚCI
2018/05/14, Łódź

Łódź, 14 maja 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: Bezprzewodowa stacja pogody – podświetlana RCC - biała
Symbol: 250002
EAN: 5904816919028
Nazwa produktu: Bezprzewodowa stacja pogody – podświetlana RCC
Symbol: 250108
EAN: 5904816919059
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.

Numer

2

PN-EN 50581:2012

3

PN-ETSI EN 300 220-1 V2.4.1:2013-02

Tytuł normy
Dokumentacja techniczna oceny wyrobów elektrycznych
i elektronicznych z uwzględnieniem ograniczenia
stosowania substancji niebezpiecznych
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma
radiowego (ERM) - Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) Urządzenia radiowe pracujące w zakresie częstotliwości
od 25 MHz do 1 000 MHz z poziomami mocy do 500 mW - Część 1: Parametry techniczne i metody badań

Przeznaczenie produktu: Pomiar temperatury wewnętrznej/zewnętrznej, pomiar wilgotności, zegar z alarmem.
Prezes Zarządu

Tomasz Kwapisz

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

Łódź, 14 May 2018

Declaration of Compliance
2018/05/14, Łódź
BROWIN company, placed in Łódź 93-373, 129/141 Pryncypalna Street, declares that following product:
Product: Wireless weather station – RCC - white
Symbol: 250002
EAN: 5904816919028
Product: Wireless weather station – RCC - black
Symbol: 250108
EAN: 5904816919059

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.
Re.

Number

Title

2

PN-EN 50581:2012

3

PN-ETSI EN 300 220-1 V2.4.1:2013-02

Technical documentation for the assessment of electrical
and electronic products with respect to the restriction of
hazardous substances
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters
(ERM) - Short Range Devices (SRD) - Radio equipment to
be used in the 25 MHz to 1 000 MHz frequency range with
power levels ranging up to 500 mW - Part 1: Technical
characteristics and test methods

Product designation: Measurement of temperature inside and outside the building, measurement of humidityt, clock with
alarm 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.

