Вентилятори торговельноТ марки Remak: RP*,RQ*, RO*, RE*, RF*, RPII'&, RP*Ex.
RQ*Eх, аксесуари: 'ГRN*, OSX*, ORP*, ORe*, TRRE*, TRRD*, рЕ*. р,г,к. LiI\4I-Sc.

Модель апаратури/вирiб:

RFFМ*, DK*, NDH*, NK*, VS*, замiсть

позначення <*> можуть буl,tt чи(lрr.r або ",lilellll. ltltl
позначають особливостi дизайну, якi не впливають tla показники безгrеки,

код

укт зЕд

8414
(номер виробу, тип, номер партiТ чи серiйний номер)

,]56 61Roznov pod Radhostetll. Llехiя
,Щоручення на скпадання декJIарацii видано на: ТОВАРИСТВО З ОБN4ЕЖЕНОК)
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (АЙ-КОНD, 0З 1 15, м. КиТв, вул. l{рамlсьltого
Iвана.iКотельникова, |4lЗ4, код еДРПОУ 401 81 637
Виробник: "REMAK a.s.", Zuberska 2601

Найменування та адреса
вrtробника або його
уповноваженого
представника:
Щя лекларацiя видана пiд

Об'скт

декларацiТ:

вiдповйальнiсть виробника.

Вентилятори торговельноТ марки Remak: RP*,RQ*, RO*, RE'i, RF*, RPH*. RPtEx.
RQ*Eх, аксесуари: TRN*, OSX*, ORP*, ORe*, TRRE*, TRRD*, РЕ*. РТ*. H]\1I-SC.
RFFМ*, DK*, NDH*, NK*, VS*, за.шtiсть позначення к*> можуть бу,ги чи(lри або .,tirери. lttil
позначають особливостi дизайну, якi не впливають на показники безгlеки

Об' скт лекларацii вiдповiдае

вимогам вiдповiдних
технiч них регламентiв:

Iосrrлання на вiдповiднi стандарти,
вкrltочеrri до пере.riка нацiональних
стаttлартiв, що були застосованi (iз
]а]наченням дат видання стандартiв), або
посItJаIIlIя на iнцri техlriчнi спеuифiкацii (iз
]а]наченням дат видання спецнфiкдцii),
c,IocoBHo яких деклару€ться вiдповiднiсть:
I

Призначений орган з оцiнки
вiдповiдностi:

(iлентифiкачiя апаратури, яка да€ змогу забезпечити iT простеясуванiсть; може BI(лloltilTtl liu
зобрмення у разi потреби лпя iдентифiкацiТ зазначеноi аIlараry,ри)
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Технiчногорегламентузелектромагнiтноiсумiсностiобладнання,затвердженог0
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiл lб грулня 20l5p. Nэ 1077; Технiчного реглаNtенту I]изько]]о,I1il liOго
електричного обладнання, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТrlи Bi,,L lб грl,rня
2015р. Nэ l067. Технiчного регламенту безпеки машин, затвердже}Iого rloc,I,aH()I]oI(l I{aililrc,r,r
MiHicTpiB УкраТни вiд 30 сiчня 2013 р. N 62. Технiчного регламеLll,у lIpo обьtсrrtснн)I Illlli(il]llrl.tlIll}I

деяких небезпечних речовин в електричному та електронному об,ладнаtltli. :заt,верд;ttеttоrtr
постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд l0 березня 20l7 р. Nc l39
ДСТУ EN 60335-2-80:2015 (ДСТУ IEC 60335-2-80:2008); ДСТУ IEC 61000-3-2:20l5
(ДСТУ IEC 61000-3-2:2004); ДСТУ EN бl000-З-3:2014 (ДСТУ EN бl000-З-З:2()0,1):
ДСТУ EN 550l4-1:20lб (ДСТУ CISPR 14-1:2004);ДСТУ EN 5501,1-2:20l5

(ДСТУ CISPR 14-2:2007)

(на пiлставi: Протоколу випробувань N9 0207.03/18Xl вiд 07.02.20l8 р.. ви,,tаrrих
ВЛ ТОВ 'УКРПРОМЛАБ' науковий випробувально-сертифiкачiйний центр. 0З l70. пr. IirtTtl. tlr.t.
М. Драй-Хмари, буд. 44, оф. 77, атестат акредитацiТ Ng 2Н1 l52 вiд l0.09.20l3 р. дЦЦ!1].:О_lВ_р.L
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Вентилятори торговельноiмарки Remak: RP*,RQ*, RO*, RE*, RF*, RPI,1*. RPtEx.
RQ*Ex, аксесуари: TRN*, OSX*, ORP*, ORe*, TRRE*, TRRD*, РЕ*, Р'Г*, HMl-SG.
RFFМ*, DK*, NDH*, NK*, VS*, замiсть позначенrui <*> можуть бути чифрrl l,аiабо
лiтери, що позначають особливостi дизайну, якi не впливають на показник1,1 безtlскt.t. якс
виготовляеться cepi}iнo та ввозиться в УкраТну з 07.02.20l 8 р.
Пiдписано вiд iMeHi та за дорученням: "REMAK a.s.", Zub_erska2601,756 61 Roznov pod Radhostem, Чехiя
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ДЕКЛЛРЛЦIЯ

ПРО ВIДПОВIДШСТЪ
Модель апаратури/вирiб:

Вентилятори торговельноi марки Remak: RP*,RQ*, RO*, RE*, RF*, RPH*, RP*Ex,
RQ*Eх, аксесуари: TRN*, OSX*, ORP*, ORe*, TRRE*. TRRD*, рЕ*, рт*, HMI-SG,

RFFМ*, DK*, NDH*, NK*, VS*, замiсть

позначен}Iя к*> ltояtуть бчти чифри або лiт,ери. ttto
позначають особливостi дизайну, якi не вп,,Iивають lIa покtLзники безпеки,

код

укт зЕд

8414
(номер виробу, тип, номер партii чи серiйний trопIер)

НаГrменування та адреса

вrtробника або його
уповноваженого
представника:

Виробник: "REMAK a.s.", Zuberska 2601, 'l56 61 Roznov pod Radhostent. L[схiя
.Щоручення на скJIадання декJIарацiТ видано на: ТОВАРИСТВО З OБN4tl)I(l]Il()I()

ВIШОВIДАЛЬНIСТЮ (АИ-КОН), 03115, м. КиТв, ву,п,
Iвана,/Котельникова, 14lз4, код

СДРПоУ

Kpartct,t,tlrtl

40 1 8l бз7

I[я лекларацiя видана пiд вiдповiдальнiсть виробника.
Вентилятори торговельноТмарки Remak: RP*,RQ*, RO*, RE*. RF*. RPI{*. RP*ilx.
Об'сtст лекларачii:
RQ*Eх, аксесуари: TRN*, OSX*, ORP*, ORe*, TRRE*, TRRD*. РЕ*. РТ'l. HNlI,S(l.

RFFМ*, DK*, NDH*, NK*, VS*,

замiсть позначення к+> пtояtчть бl,r,и rtи(lрil a(io
позначають особливостi дизайну, якi не впливають на показIlики безrtекt,r

Об'скт декпарацit вhповhас
вимогам вiдповiдних
технiчних регламентiв:

електричного обладнання, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни Bi-t l(l r 1l1.Lrrя
2015р. JФ 1067. Технiчного регламенту безпеки ]\{ашин. затверджеIIого ]Ioc,l,iltIol:jol(l Iiaбirlc,rl

Ilосилаtttrя на вiдповiднi сl,андарти,
вкrlюченi ло Ilерелiку нацiональнцх
с uн.цартiв, що були зacTocoBaHi (iз
lа]пачепням дат вIIдання стандартiв), або
пOсlt"цаIIlIя на iншi тсхнiчнi спечIrфiкачii (iз
}а,]lIilченIlя}! дат вrtпання спечпфiкачii),
cl(,c08ll0 яNIlr декларусrься вiдповiднiсть:

Призначений орган з оцiнки
вiдповiдностi:

lс;t;сннlt lJlllil)гliclllllil)l

деяких небезпечних речовин в електрично]\Iу та електронноп.tу облацнаtttti. за,гве1-1л;'ltсtlоrl1
постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiл l0 березня 2017 р. Nl 139
ДСТУ EN 60335-2-80:2015 (ДСТУ IEC 60335-2-80:2008); ДСl"У IEC бl000-З-2:]0l5
(ДСТУ IEC 61000-3-2:2004);ДСТУ EN бl000-3-3:20l4 (ДСТУ EN бl000-3-З:2001):
ДСТУ EN 55014-1:2016 (ДСТУ CISPR 14-1:2004); ДСТУ EN 550l4-2:20l5
(ДСТУ CISPR l4-2:2007)
(на пiлставi: Протоколу випробувань Ns 0207.03/l8Xl вiд 07.02.2018 р.. виrаних
ВЛ ТОВ 'УКРПРОМЛАБ' науковий випробувально-сертифiкаuiйний uеtt,l,p. 0З i70. rl. Kt.t'itl.
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Вентилятори торговельноТ марки Remak: RP*,RQ'l', RO*, RE*. RF*. llPH*. RIJ'[lx.
RQ*Ex, аксесуари: TRN*, OSX*, ORP*, ORe*, TRRE*, TRRD*. PE'l', РТ*. }tNlt-SCl.
RFFМ*, DK*, NDH*, NK*, VS*, замiсть позначення к*> MorKyTb бути чи(lри таlабсl
лiтери, що позначають особливостi дизайну, якi не впливають на показнt]к1.1 бсзrtсltti. яrtс
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