"Lenze SE",
Hans Lenze Strasse 1, D 31855 Aerzen, Німеччина
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Hans Lenze Strasse 1; D 31855 Aerzen, Німеччина
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ДЕКЛАРАЦІЯ

про відповідність

Технічному регламенту низьковольтного електричного обладнання затвердженого
постановою КМУ від 29.10.2009р. №

1149

(в редакції постанови КМУ від 29.08.2012р. №

810)

(назва Технічного регламенту)

"Lenze SE", Hans Lenze Strasse 1, D 31855 Aerzen, Німеччина
(повне найменування суб'єкта господарювання (виробника або уповноваженого представника, який декларує
відповідність продукції) та його місцезнаходження)

підтверджує, що двигуни мш~ої потужності типу: 13.ххх.хх.х.х.х, 13.ххх.хх.ххх,

MRSxxxxxxxxxxx, S.xxxxxxxxxxxxx,

де

"х"

-

може бvти бvква або цифра, що

позначає потужність двигунів, тип редуктора, живлення та інше, що пе впливає
па показники безпеки виробу
(повна назва електрообладнання, тип, марка, модель та ідентифікаційні дані за необхідності)

що виготовляються

"Lenze SE", Hans Lenze Strasse 1, D 31855 Aerzen,

Німеччина

(найменування та місцезнаходження виробника)

відповідає вимогам ДСТУ

EN 60034-1:2014,

ДСТУ ІЕС

60034-5:2005

(позначення національних стандартів та у разі потреби специфікацій з роками їх затвердження, що застосовані під час

оцінювання основних елементів забезпечення безпечності електрообладнання, та/або інших рішень, прийнятих для
забезпечення виконання вимог Технічного регламенту)

Останні дві цифри року, в якому було нанесено маркування нацюнальним знаком
відповідності:

16.

Декларацію складено під повну відповідальність виробника
Німеччина

Lenze Strasse 1, D 31855 Aerzen,
Head ofManagement Systems
Senior Business Development Manager
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М.П.

Detlef Kohlmeier
Frank Schlйter

Р. ~/??"'~~~

(пocaдatenze

(підпис)

LenzeSE
Postfach 10 13 52, D-31763 Нameln
Standort: GroB Вerkel
!-lans-Lenze-Stra& 1, 31855 Aerzen
Гelefon (05154) 82-0

- "Lenze SE" Hans
'

(прізвище, ім'я та по батькові)

Дата оформлення

20.04.2016

*Відповідність продукції національним стандартам
підтверджена ДП «Укрметртестстандарт»
Сертифікат відповідності № UA 1.003.0023294-16 від
20.04.2016 ДО 19.04.2018
Справа № UA.001.D. АР.!111- ІЬ від -16: 06,d'Ct'C
(www.ukrtest.kiev.ua)

Заступник керівника Органу з

001

мл.

Частина
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закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції))

