
                                      
 
 
 
 
 
                                            Declarație de Conformitate 
 
   Noi, BrandBox SRL, cu sediul în București, Bd. Mărășești, Nr. 20, Etaj P, Ap.1, Cam.1; Punct de lucru: Str. Alunișului, 
Nr. 2A, Sat Tamași, Comuna Corbeanca, Județ Ilfov, Cod fiscal RO17900546, Nr. Inreg. Reg. Com J40/14704/2005 
asigurăm, garantăm și declarăm pe propria răspundere că produsele comercializate de noi:  
Dispozitive împotriva rozătoarelor (PS-304, PS-305,PS-310, PS-927,PS-927M, PS-966N,PS-967,PS-968,PS-969) 
Dispozitive împotriva cârtițelor (PS-307N, PS-320N, PS-339, PS-113C)  
Dispozitive împotriva insectelor (PS-336, PS-603, S2, S3, S4, S5, S6, M16, M40, B60)  
Dispozitive împotriva păsărilor (PS-2001, PS-2002)  
Dispozitive împotriva câinilor (PS-326, PS-327, PS-340, PS-977F)  
Lămpi germicidale (G36) 
Ionizatoare aer (PS-212) 
Articole de iluminat (BB-601, BB-602, BB-610)  
                sunt conforme cu prevederile Directivelor de mai jos, fapt pentru care au primit marcajul CE: 
 

 89/336/EEC: Compatibilitate electromagnetică, cu amendamentele 92/31/EEC și 93/68/EEC și cu 
modificările ulterioare,  
 

 
 De asemenea este conform cu următoarele norme: 
• EN 60335-1: Securitatea aparatelor electrice pentru uz casnic şi scopuri similare - Securitate. Partea 1: Norme 
generale.  
• EN 55014-1: Compatibilitate electromagnetică - Cerinţe pentru aparate electrocasnice, scule electrice şi aparate 
similare. Partea 1: Emisie - Standard de familie de produse.  
• EN 55014-2: Compatibilitate electromagnetică - Cerinţe pentru aparate electrocasnice, scule electrice şi aparate 
similare. Partea 2: Imunitate - Standard de familie de produse.  
• EN 61000-3-2: Compatibilitate electromagnetică (EMC) - Partea 3-2: Limite – Limite pentru emisiile de curenţi 
armonici (curent de intrare al echipamentelor ≤ 16 A pe fază).  
• EN 61000-3-3: Compatibilitate electromagnetică (EMC) - Partea 3-3: Limite – Limitarea variaţiilor de tensiune şi a 
flickerului în reţelele publice de alimentare de joasă tensiune pentru echipamente având un curent nominal ≤ 16 A.  
 
Declarația este întocmită în conformitate cu prevederile EN 45014-2000, HG 1022/2002, HG 457/2003 și 
HG497/2003 reactualizate. 

 
Țara de origine: Taiwan și Republica Populară Chineză. 
Produsele la care se referă această declarație, nu pun în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produc un 
impact negativ asupra mediului, respectă cerințele de protecție. 
 
 
Locul și data emiterii declarației:                                                                                                    Bolocan Ecaterina, 
                                                                                                                                                           Adminsitrator 

București – 31.01.2022           
 
 
                                                                           
 
 
  

 
 

                  
 

 
                    

 


