ДЕКЛАРАЦІЯ

ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
Модель апаратури/виріб:

Системи комп’ютерного числового програмного управління для
обладнання плазмового різання металу торговельної марки
Hypertherm, код УКТ ЗЕД 8456 90
(номер виробу, тип, номер партії чи серійний номер)

Найменування та адреса
виробника або його
уповноваженого
представника:

Виробник: «Hypertherm, Inc.»,
21 Great Hollow Road, Hanover, NH 03755, USA, США

Ця декларація видана під відповідальність виробника.
Об’єкт декларації:

Системи комп’ютерного числового програмного управління для
обладнання плазмового різання металу торговельної марки Hypertherm
моделей: EdgePro, ArcGlide MC, ArcGlide Lifter, ArcGlide HMI, EDGE
Connect, Edge Pro Ti, MicroEdgePro, код УКТ ЗЕД 8456 90

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

Об’єкт декларації відповідає
вимогам відповідних
технічних регламентів:

Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015р. № 1067.
Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015р. № 1077

Посилання на відповідні стандарти,

ДСТУ EN 60974-1:2014, ДСТУ EN 60974-10:2016,
ДСТУ EN 55022:2017 (EN 55022:2010; EN 55022:2010/AC:2011, IDT);
ДСТУ EN 55024:2017 (EN 55024:2010; EN 55024:2010/A1:2015, IDT);
ДСТУ EN 61000-6-2:2015 (EN 61000-6-2:2005, IDT);
ДСТУ EN 61000-6-4:2016 (EN 61000-6-4:2007; EN 61000-64:2007/A1:2011, IDT)

включені до переліку національних
стандартів, що були застосовані (із
зазначенням дат видання стандартів), або
посилання на інші технічні специфікації (із
зазначенням дат видання специфікації),
стосовно яких декларується відповідність:

Призначений орган з оцінки
відповідності:

(найменування, ідентифікаційний номер згідно з реєстром призначених органів)

виконав
та видав сертифікат

Додаткова інформація:

Застосована процедура оцінки відповідності – внутрішній контроль виробництва
(опис виконаних робіт)

-

(№ та дата сертифікату відповідності/перевірки типу, зареєстрованого в Реєстрі органу з оцінки
відповідності)

Сертифікат відповідності №UA.PS.21-0557 від 15.03.2021р., виданий органом з оцінки
відповідності ТОВ «ООВ «ПРОМСТАНДАРТ» (м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 56, оф. 7).

Застосована виробником процедура оцінки відповідності – внутрішній контроль
виробництва

Підписано від імені виробника:
Regulatory Engineering Team
Leader
«Hypertherm, Inc.»
«15» березня 2021р.
(дата видання)

МП

Patrick Salas
(підпис)

(ініціали та прізвище)

