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ES PROHLÁŠENÍO SnOOĚ

dle zák. ě.22tlgg7 Sb. a nařízenívlády ě.17t2OO3 Sb., í8/2003 Sb. ve znění pozdějŠÍchpřepisŮ

EC DECLARATION OF CONFORMITY
with Cou ncit Directives 89/336/EEc (EMc), 7 3/23/EEC (LV Safety), 93/68/EEc

KMB systems, s.r.o.

Výrobce

Dr. M. Horákové 559
460 06 Liberec 7

Manufacturer

Czech Republic

lČo 4778t904

prohlašuje, že
declares, that

Regulátor jalového výkonu

výrobek
product

power factor controller

typ, model

NOVAR-25xx
NOVAR-26xx

type, model

xx ... početvýstupův rozsahu 06,18
xx .,. number of outputs in range 06-18
odpovídá požadavkům norem a
technických předpisů
is in conformity with the following
standards:
:

.

.

.

o

ČsH En 61010-1 ed.2:2011, kategorie přepětílll

bezpečnost
safety

( overvoltage cathegory lll )

EMC - odolnost

čsu eN 61000-4-2 ed.2:2009 (8 kV)
čsH eru 61000.4.3 ed.3:2006+Al+A2

EMC . immunity

(10V/m

čsru pH 61000.4.4 ed.2:2005+A1 (4kV)

)

čsH rru

61000-4-5 ed.2:2007 (2 kv)
61000-4-6 ed,3:2009 (10v)
ČsH eru 61000-4-1 1 ed.2:2005 {100% l 25 period)

čsn eu

.

o

EMC - vyzařování
EMC

-

emissjon

ed.2:2007+A2,třída A (výrobek není určen do
prostředí
bytového
) l class Á ( not for home use )

Čsn eH

550,11

ČsN rru 55022 ed,2:2007+A,l ( třída A / class Á
certifikát o zkoušce EMc a
bezpečnosti :
EMC and safety certificate:
Rok označeníznačkou
Year of CE-mark signing

CE

Proto ko l o zkou šce é. P l12l01 l 42.2

ze dne

24,7

)

.2012,

zkušebna ABEGU, a,s., akr.č.1184
Test report No, Pl12/01/42-2, dated 24.7.2012, ABEGU, a,s. Tesú
Laboratory No,1184
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Liberec, 18.12.2012

Milan Bleha, jednatel

Místo a datum vydání

Zodpovědná osoba-jméno,funkce,podpis

place and date

Authorized signature

