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DECLARAŢIE DE CONFORMITATE N°2013051703 Rev 2 
 
Producător: C.T.E INTERNATIONAL S.R.L 
Adresă: VIA SEVARDI N ° 7 – ZONA INDUSTRIALE MANCASALE – 42124 REGGIO EMILIA 
 
Nume produs: BT REMOTE 
Tip produs: Telecomanda fara fir 
Marca : Midland 
 
Ca rezultat al testării mostrei, produsul descris mai sus este în conformitate cu următoarele specificaţii,: 
        
Item din 
99/05/CE 

Standard Titlu Ediţie 
Sau dată lansare 

3.1a EN 60950-
1:2006+A11 
+A1+A12 

Echipament tehnologia informaţiei – Siguranţă – Partea 1: Cerinţe generale 
IEC 60950-1:2005 (Modificat) 

2011 

3.1.a EN 62479 Estimare a conformitatii echipamentelor de curenti slabi la restrictiile de baza legate 
de expunerea fiintelor umane la campuri electromagnetice (10MHz pana la 300 GHz) 
IEC 62479:2010 (Modificat) 

2010 

3.1b EN 301 489-1 Compatibilitate electromagnetică şi chestiuni ale spectrului radio (ERM). Standard de 
compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio şi servicii.  
Partea 1: Cerinte tehnice comune 

V1.9.2 
 

3.1.b EN 301 489-17 Compatibilitate electromagnetică şi chestiuni ale spectrului radio (ERM). Standard de 
compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru echipamente radio şi servicii.  
Partea 17: Condiţii specifice pentru echipamente cu transmisii de date in banda larga 

V2.1.1 
 

3.2 EN 300 328 Compatibilitate electromagnetică şi chestiuni ale spectrului radio (ERM); Sisteme de 
transmisie in banda larga. Echipamente de transmisie de date in banda 2.4 GHz ce 
folosesc tehnici de modulare de banda larga. EN armonizat acoperind cerinţele 
esenţiale ale Articolului 3.2 al Directivei R&TTE 

V1.7.1 
 

 
Informaţii suplimentare în legătură cu rezultatul evaluării conformităţii ce stă la baza acestei declaraţii 

Procedurile de evaluare a conformităţii sunt prevăzute la art. 10 (4) în legătură cu anexa III la Directiva 1999/5/CE. Mostra îndeplineşte 
cerinţele specificate mai sus, pe baza rezultatului testului şi a evaluării acestora. Prin prezenta se confirmă faptul că produsul respectă cerinţele 
esenţiale ale Directivei CE 99/05/EC, 2004/108/CE şi următoarele aplicaţii şi modificări, 2006/95/CE şi următoarele aplicaţii şi modificări, 
93/97/EC. Referinţe la orice marcaj sau alte indicaţii (de ex. de pe produs) sunt expuse în ataşamentul acestei declaraţii. 
 
 
Reggio Emilia, 17/05/2013 
 CTE International srl 

Manager Asigurarea Calităţii 
Peterlini Stefano   

 
 
 

 
Acest document este deţinut de Cte International srl. Este interzisă copierea sau distribuirea fără autorizaţia Managerului pentru Asigurarea 
Calităţii a CTE International SRL 
 


