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MODEL PRODUKTU: V30 
 
 
PRODUCENT: DPMSOLID Limited Sp. k., ul. Harcerska 34, 64-600 Kowanówko 
 
 
Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.  

 

 

PRZEDMIOT DEKLARACJI: Detektor przewodów  
 
 
Wymienione powyżej przedmioty niniejszej deklaracji są zgodne z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa 
harmonizacyjnego: 

● dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw 
członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE, 

● dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania 
niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 

 
Zastosowano normy: 
 
PN-EN IEC 61326-1:2021-10 - Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach - Wymagania  
dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) - Część 1: Wymagania ogólne  
 
PN-EN IEC 61326-2-2:2021-11 - Wyposażenie elektryczne do pomiarów, sterowania i użytku w laboratoriach - Wymagania  
dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) - Część 2-2: Wymagania szczegółowe - Konfiguracje badane,  
warunki pracy i kryteria jakości odnoszące się do przenośnego wyposażenia badawczego, pomiarowego i monitorującego  
do zastosowań w niskonapięciowych systemach rozdzielczych 

 
PN-ETSI EN 303 454 V1.1.1:2018-06 - Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) - Czujniki wykrywania metali i przedmiotów  
pracujące w zakresie od 1 kHz do 148,5 kHz - Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań  
zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE 
 
PN-ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2020-07 - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów 
radiowych - Część 1: Wspólne wymagania techniczne - Zharmonizowana norma kompatybilności elektromagnetycznej 
 
PN-ETSI EN 301 489-3 V2.1.1:2019-10 - Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów 
radiowych - Część 3: Wymagania szczegółowe dla urządzeń bliskiego zasięgu (SRD) pracujących na częstotliwościach 
pomiędzy 9 kHz i 246 GHz - Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 
3.1(b) dyrektywy 2014/53/UE 
 
PN-EN 62321-1:2014 - Oznaczanie wybranych substancji w wyrobach elektrotechnicznych - Część 1: Wstęp i informacje  
ogólne 


