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~ KOOPTECH - CINEMA - IIIIIII! 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE/ CE Declaration of Conformity 

Nr/No. 3-KC-2020 

Producent/ Manufacturer: 

Kooptech-Cinema Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 88 bud. 16, 00-992, Warszawa, Polska 

Niniejszym deklaruje, że produkt/ We hereby declare that the product: 

UV-C D890.1 Box 
spełnia wymagania następujących dyrektyw WE/ meets the requirements of the following directives: 

nr dyrektywy/ directive no. 

2014/30/EU (EMC} 

2014/25/EU (LVD) 

2015/863/EU (RoHS) 

Kompatybilność elektromagnetyczna 

Electromagnetic compatibility (EMC) 

Niskonapięciowe wyroby elektryczne 

Low voltage directive 

tytuł / title 

Ograniczenia stosowania niektóych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i •. 

elektron'i"cznym • ~ 

Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment 

oraz następujących norm zharmonizowanych/ and the following standards: 

nr normy/ standard no. tytuł/ title 

Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru"zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez 

PN-EN IEC 55015:2019-11 elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne 

EN 55015 Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting 
. . 

and similar equipment ·' 

Kompatybilność elektromagnetyczna {EMC) -- Część 3-2: Poziomy dopuszczalne -- Poziomy 

PN-EN IEC 61000-3-2:2019-04 dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika$ 16 A) 

EN IEC 61000-3-2:2019 Electromagnetic compatibility (EMC} - Part 3-2: Limits - Limits for harmonie current emissions 

(equipment input current $16 A per phase) 

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-3: Poziomy dopuszczalne --

Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach 

PN-EN 61000-3-3:2013-10 / zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym prądzie 

Al:2019-10 znamionowym < lub = 16 A przyłączone bezwarunkowo 

EN 61000-3-3 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3 : Limits - Limitation of voltage changes, voltage 

. 
-· . 

fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment wi th rated current 

<=16 A per phase and not subject to conditional connection 

PN-EN 61347-1:2015-09 Urządzenia do lamp -- Część 1: Wymagania ogólne i bezpieczeństwa 

EN 61347:2015 Lamp controlgear - Part 1: General and safety requirements . . 

PN-EN 61347-2-3:2011 
Urządzenia do lamp -- Część 2-3: Wymagania szczegółowe dotyczące elektronicznych urządzeń 

sterujących, zasilanych prądem przemiennym i/lub prądem stałym, do świetlówek 
EN 61347-2-3 : 2011 Lamp control gear - Part 2-3: Particular requirements for a.c. and/or d.c. suppl ied electronic 

control gear for fluorescent lamps 

PN-EN 61547:2009 
Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych -- Wymagania dotyczące kompatybilności 

EN 61547:2009 
elektromagnetycznej 

Equipment for generał lighting purposes - EMC immunity requirements 

Niniejsza deklaracja traci ważność w przypadku wprowadzenia zmian w produkcie nie uzgodnionych z nami lub w 

przypadku używania produktu w sposób niezgodny z naszymi instrukcjami/ This declaration loses its validity in case of 

alterations of the product that has not been coordinated with us, or when it is used not in accordance with our 

instructions. 

Data i miejsce wydania 
Date and place of issue: 

Warszawa, 2020-07-03 

Podpis osoby upoważnionej 
ure of Authorized Representat ive 

Waldemar Rogujski, - ~-~-=--
V"'-'.,,.A - _eetnomocnik Zarządu 


