Δήλωση Συμμόρφωσης
Declaration of Conformity
(Σύμφωνα με το Πρότυπο/ In accordance with ISO/IEC 17050-1)

Όνομα & διέυθυνση κατασκευαστή: D. GRAPSAS - ΝΑΜΑ ΙΚΕ
Issuer’s name and address:
L. Mesogeion 179 & Doriza 1 Str, 11525, Athens, Greece
Τύπος Προϊόντος:
Product:

Γύψινα χωνευτά φωτιστικά προφίλ
Plaster recessed light profile

Ονομασία Προϊόντος:

Arc 01, Arc 02, Arc 03, Arc 04, Arc 05, Arc 06, Arc 07,
Arc 08, Arc 09

Type designation:
Η παρούσα δηλώνει, με αποκλειστική μας ευθύνη, ότι τα προαναφερθέντα προϊόντα είναι
συμμορφούμενα με τις απαιτήσεις των παρακάτω Ευρωπαϊκών Οδηγιών/ This is to declare, under our sole
responsibility, that the designated products are in conformity with the below mentioned European
directive:
2014/35/EU (LVD): “Council directive on the harmonization of the law of the Member States relating to the
making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits”.
Η πλήρης συμμόρφωση με τα παρακάτω Πρότυπα αποδεικνύει την εναρμόνιση των προαναφερθέντων
προϊόντων με τις απαιτήσεις της παραπάνω Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2014/35/EU: Full compliance with the
Standards listed below proves the conformity of the designated products with the provisions of the above
mentioned EC directive 2014/35/EU:
EN 60598-2-2:2012
EN 60598-1:2015 / AC 2015 / AC 2016
Επιπρόσθετη πληροφόρηση/ Additional information:
Το Ινστιτούτο Δοκιμών και Πιστοποίησης, LABOR S.A., πραγματοποίησε δοκιμές LVD στις 7 Δεκεμβρίου 2018
και πιστοποίησε τα εν λόγω προϊόντα χορηγώντας την έγκρισή του για την τοποθέτηση της σήμανσης CE. /
The LABOR S.A., Testing and Certification Institute, has tested and certified the above mentioned products
granting the approval for the CE mark.
Athens, 7 December 2018
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(Τόπος & Ημερομηνία έκδοσης / Place and date of issue)

Dimitrios Grapsas, Managing Director
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(Υπογραφή ή ισοδύναμη επικύρωση με την εξουσιοδότηση του εκδότη/
Signature or equivalent authorized by the issuer)
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