
Declaraţie de conformitate
 
3M DECLARĂ CĂ ECHIPAMENTUL DESCRIS ÎN CONTINUARE ESTE CONFORM CU URMĂTOARELE
DIRECTIVE EUROPENE.
 
Producătorul este singurul responsabil pentru emiterea acestei declaraţii de conformitate.
 
Tip de produs/model TACTICAL EARPLUG EEP-100 EU (70071730793)

 
Producător şi informaţii suplimentare 
3M Svenska AB 
Box 2341, Malmstensgatan 19, SE 331 02, Värnamo, Sweden 
Telephone No: +46 (0)370 69 42 00, Telefax No: +46 (0)370 151 30 
 
Directive 
EMC (Electromagnetic compatibility) 
(RO) Directiva CEM stabileşte cerinţele pentru emisii electromagnetice şi limitele de imunitate ale produselor electrice/electronice care pot genera

interferenţe electromagnetice sau cele ale căror performanţă este susceptibilă de a fi afectată de astfel de interferenţe. 
Acest echipament este în conformitate cu dispoziţiile din Directiva 2014/30/EU şi, dacă este cazul, cu standardele armonizate sau din alte

specificaţii tehnice nr. EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. 
 
RoHS (Restriction of the use of certain hazardous substances) 
(RO) Obiectul declaraţiei descrise mai sus este conform cu Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 iunie 2011 privind

restricţionarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice. 
Pentru a respecta Directiva, evaluările riscurilor au fost efectuate conform standardului armonizat EN IEC 63000:2018.

 
PPE (Personal Protective Equipment) 
(RO) Regulamentul privind EIP se aplică echipamentelor individuale de protecţie, echipamente proiectate şi fabricate pentru a fi purtate sau ţinute

de o persoană ca protecţie împotriva unuia sau mai multor riscuri asupra sănătăţii sau siguranţei acelei persoane. 
EIP din această declaraţie se conformează prevederilor Regulamentului Consiliului 2016/425 şi standardelor armonizate Nr. EN 352-2:2002, EN 352-

7:2002. 
Organismul notificat SGS FIMKO OY (Notified Body No. 0598) a efectuat examinarea tip UE şi a eliberat certificatul de examinare tip UE

0598/PPE/200198. EIP se supune procedurii de evaluare a conformităţii pe baza asigurării calităţii procesului de producţie (modulul D), sub

supravegherea organismului notificat SGS FIMKO OY (Notified Body No. 0598).

 
LVD (Low Voltage Directive) 
(RO) Directiva LVD se referă la toate riscurile pentru sănătate şi siguranţă şi se asigură astfel că produsul este sigur cât timp este utilizat în mod

corespunzător. 
Acest echipament este în conformitate cu dispoziţiile din Directiva 2014/35/EU şi, dacă este cazul, cu standardele armonizate sau din alte

specificaţii tehnice nr. EN 60950-1:2006+A11:2009+A12:2011+A1:2010+AC:2011+A2:2013, EN 62368-1:2014. 
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Organismele notificate

SGS FIMKO OY (Notified Body No. 0598), Takomotie 8, 00380, HELSINKI, Finland

Värnamo, November 30, 2021

Pär Rundqvist, Regulatory teamlead and specialist
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