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

 

 

PRZEDMIOT DEKLARACJI: Antena TV pokojowa ze wzmacniaczem 
 
 
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 55032:2015-09 - Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń multimedialnych - Wymagania dotyczące emisji 

 
PN-EN 55035:2017-09 - Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń multimedialnych - Wymagania dotyczące odporności 
 
PN-EN IEC 61000-3-2:2019-04 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 3-2: Poziomy dopuszczalne - Poziomy dopuszczalne 
emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika ≤ 16 A) 
 
PN-EN 61000-3-3:2013-10 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 3-3: Poziomy dopuszczalne - Ograniczanie zmian napięcia, 
wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym 
prądzie znamionowym < lub = 16 A przyłączone bezwarunkowo 
 

PN-EN IEC 62311:2020-06 - Ocena urządzeń elektronicznych i elektrycznych w odniesieniu do ograniczeń ekspozycji ludzi w polach 

elektromagnetycznych (od 0 Hz do 300 GHz) 

 
PN-EN 62368-1:2015-03 - Urządzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej i telekomunikacyjnej - Część 1: Wymagania 
bezpieczeństwa 
 
PN-ETSI EN 303 354 V1.1.1:2017-08 - Wzmacniacze i aktywne anteny do odbioru sygnałów radiodyfuzyjnych TV w pomieszczeniach 
domowych - Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy 2014/53/UE 
 
PN-EN 62321-1:2014-02 - Oznaczanie wybranych substancji w wyrobach elektrotechnicznych - Część 1: Wstęp i informacje ogólne 


