
ДЕКЛАРАЦІЯ 
про відповідність

1. Насоси електричні побутові для рідин ТМ WOMAR: циркуляційні, самовсмоктуючі, поверхневі,
глибинні, дренажні, дренажно-фекальні, згідно з д о д а т к о м ___________________________________

(модель аларатурн/виріб (номер виробу, тип. номер партії чи серійний номер)

2. Фізична особа -  підприємець Каз Володимир Борисович, 61135 м. Харків, вул. Гвардійців-
Широнінців, буд. 44 к. 160, ІПН 2956200517, Україна_____  _____________________

(найменування та адреса виробника або його уповноваженого представника)

3. Ця декларація видана під відповідальність виробника:
Фірма Taizhou Shanying Pump Co., Ltd, адреса: LIANGSHAN INDUSTRIAL ZONE, DAXI TOWN, 
WENLING CITY, ZHEJIANG, Китай____________ _________________________

(найменування та місцезнаходження виробника)

4. Об’єкт декларації: Насоси електричні побутові для рідин ТМ WOMAR: циркуляційні,
самовсмоктуючі, поверхневі, глибинні, дренажні, дренажно-фекальні згідно з додатком, 29 
найменувань, загальна кількість 6250шт, нові, рік виробництва 2017р., одержані згідно договору 
№ 121/17 від 25.05.2017р., специфікація № 2 від 25.05.2017р., видаткова накладна № 121/17 від 
25.05.2017р., ТТН № 121/017 від 25.05,2017р.________________________________________________

(ідентифікація апаратури, яка дас змогу забезпечити її проетежуваність; може включати кольорове чітке зображення у разі потреби для
ідентифікації)

5. Об’єкт декларації відповідає вимогам відповідних технічних регламентів:
Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання.

6. ДСТУ EN 55014-1:2014 Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електричних 
інструментів та аналогічної апаратури. Частина 1. Емісія завад., ДСТУ CISPR 14-2:2007 Електромагнітна 
сумісність. Вимоги до побутових електроприладів, електроінструментів та аналогічних виробів. Частина 2. 
Несприятливість до завад., ДСТУ EN 61000-3-2:2015 Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Норми. Норми 
на емісію гармонік струму (для сили вхідного струму обладнання не більше ніж 16 А на фазу) (EN 61000-3- 
2:2014, IDT), ДСТУ EN 61000-3-3:2004 Електромагнітна сумісність. Частина 3-3. Норми. Нормування флуктуацій 
напруги і флікера в низьковольтних системах електропостачання для устатковання з номінальним струмом
силою не більше 16 А. ___________________ .________________________

(посилання на відповідні стандарти, включені до переліку- національних стандартів, що були застосовані (із'зазначенням дат видання 
с тандартів), або посилання на інші технічні специфікації (із зазначенням дат видання специфікації), стосовно яких декларується відповідність)

7. Додаткова інформація
Протоколи випробувань № 2017.03.06.12.02, № 2017.03.06.12.03, № 2017.03.06.12.04 від 12.06.2017р., 
виданий ВЛ ТОВ 'АКАДЕМТЕСТ', 61023, м. Харків, вул. Весніна, 5, атестат акредитації № 2Н1045 
від 05.12.2016р. до 19.12.2017р.

Підписано від імені: Фізична особа -  підприємець Каз Володимир Борисович, 61135 м. Харків, вул. 
Гвардійців-Широнінців, буд. 44 к. 160, ІПН 2956200517, Україна

Б.П. 12.06.2017р.
w (дата)

Декларація про відповідність зареєстрована в органі з оцінки відповідності ОС 'ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ 
ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ' ТОВ 'ХАРКІВСЬКИЙ НЕЗАЛЕЖНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ'
Реєстраційний № UA.TR.104.D.0313-17 дата реєстрації 12.06.20Up, 

до 11.06.2018р.

керівника
відповідності

перевірити за тел.(057) 763-18-88

Р.В. Г орлов

Фізична особа -^підприємець
(посада особи, що склада декларацію)

В.Б. Каз
(ініціали та прізвище)


