
 

 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE 

 

 

 
  

Producent 
Nazwa: Advanced Digital Broadcast SA 
Adres: Av. de Tournay 7, 1292 Chambesy, Szwajcaria 

Produkt 
Nazwa: ITI-3740SX 

Opis produktu: Cyfrowy Odbiornik Satelitarny 

Deklaracja 
Advanced Digital Broadcast SA, oświadcza z pełną odpowiedzialnością, że produkt: Cyfrowy 
Odbiornik Satelitarny o nazwie ITI-3740SX, którego dotyczy niniejsza deklaracja, spełnia 
wymogi zasadnicze określone w dyrektywach: 
 
 Dyrektywa 2004/108/WE (EMC) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 

2004 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących  

się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz uchylająca dyrektywę 89/336/EWG. 

 Dyrektywa 2006/95/WE (LVD) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 

2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących  

się do sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach 

napięcia. 

 Dyrektywa 2009/125/WE (ErP) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  

21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących 

ekoprojektu dla produktów związanych z energią. 

 Dyrektywa 2011/65/WE (RoHS) Parlamentu Europejskiego i Rady z  dnia  8  czerwca 

2011 r. w sprawie  ograniczenia  stosowania  niektórych  niebezpiecznych  substancji   

w  sprzęcie elektrycznym  i  elektronicznym. 

 

Do oceny zgodności zostały zastosowane następujące normy zharmonizowane, normy  
i przepisy Unii Europejskiej: 

 

W zakresie kompatybilności 
elektromagnetycznej EMC 

(2004/108/WE) 
 
 
 
 
  

 EN 55013:2001 +A1:2003 +A2:2006  

 EN 55020:2007 +A11:2011 

 EN 55022:2010 Klasa B 

 EN 55024:2010 

 EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009 

Klasa A 

 EN 61000-3-3:2008 

W sprawie harmonizacji ustawodawstw 
państw członkowskich odnoszących się 
do sprzętu elektrycznego przewidzianego 
do stosowania w określonych granicach 
napięcia LVD (2006/95/WE)   

 IEC 60065:2001 + A1:2005 + A2:2010   

 EN 60065:2002 + A1:2006 + A11:2008 + 

A2:2010 + A12:2011 

  

  

W  sprawie ustanawienia ogólnych zasad 
ustalania wymogów dotyczących 

 

 Rozporządzenie Komisji (UE) 1275/2008 

 Rozporządzenie Komisji (UE) 278/2009 
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ekoprojektu dla produktów związanych z 

energią 2009/125/WE 
W  sprawie  ograniczenia  stosowania  
niektórych  niebezpiecznych  substancji  
w  sprzęcie elektrycznym  i  
elektronicznym RoHS 2011/65/EU Art. 4   

 

 
 

12.03.2013    
   Wiceprezes ds. Globalnej Jakości 
   Zavoche Houchangnia 


