inter-s
ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ (№ 03/05/2022/BG)
1. ЛПС (продуктов, типов, партиден, или сериен номер): ЗАЩИТНА МАСКА (GREENDEVIL)

Марка: Motive
Модел: 7010GD FFP1 NR D (010 350)
1. Име и адрес на производителя и, когато е приложимо, на неговия упълномощен представител:

PHU INTER-S Piotr Sielski, ul. Wojska Polskiego 4, 96-316 Międzyborów
2. Настоящата декларация за съответствие е издадена на отговорността на производителя:

Automax Industrial Co.,Ltd, 75#Baowang street, GaoQiao Ind Zone, Yinzhou District,
Ningbo,315174,Chiny
3. Предмет на декларацията: 010 351 и 010 441 ЗАЩИТНА МАСКА (GREENDEVIL)
4. Предметът на декларацията, описан в точка 4, отговаря на съответното законодателство на
Съюза за хармонизация:
Директива 89/686/ЕИО на Съвета, Правилник на министъра на икономиката относно основните
изисквания за ЛПС и хармонизирания стандарт EN 149:2001+A1:2009, е идентичен със SOO,
предмет на сертификата за съответствие WE nr ITT.43.45.6.3.243.PPE.2534, издадено от

Notified Body No 2534 Institute of Textile Technologies
Подлежи на процедура по чл. 11, т B от Директива 89/686 / ЕИО под надзора на нотифициран
орган No 2534 Certex Sp. z o.o. Ul.Górnicza 30/36 91-765 Łódź POLSKA
5. Когато е приложимо, нотифицираният орган … (наименование, номер) … извърши ЕС
изследване на типа (модул B) и издаде сертификат за ЕС изследване на типа … (посочване на този
сертификат)
6. Когато е приложимо, към ЛПС е приложена процедурата за оценяване на съответствието …
(или съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол с надзор на проверката
на продукта на случайни интервали (Модул C2) или съответствие с типа въз основа на
осигуряване на качеството на производството (модул D) … под надзора на нотифицирания орган
… (наименование, номер) - предмет на процедурата, посочена в член 11, точка Б от Директива
89/686/ЕИО
7. Допълнителна информация: не се отнася;
Подписано за и от името на: PHU INTER-S Piotr Sielski:
Żyrardów, 10.05.2022

Piotr Sielski
PHU INTER-S Piotr Sielski, Mazowiecka 10, 96-300 Żyrardów, tel. 46 854 42 47; www.inter-s.pl

