
ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ  
Об’єкт  декларації   
Назва обладнання  - Блок живлення (Switching Adaptor) 

Тип                            - FJ-SW1260502000DN 

Найменування  або торговельна  марка    -  

Номер партії чи серійний номер  продукція виготовляється серійно 

Ідентифікаційні дані:  

виробник: Shenzhen Fujia Appliance Co., Ltd., Bldg. Bl#, Xujingchang Technology Ind. Park, Haoye Road, Xinhe Village, 

Fuyong Town Baoan District, Shenzhen, Guangdong 518103, Китай 

Місце виробництва: Shenzhen Fujia Appliance Co., Ltd., Bldg. Bl#, Xujingchang Technology Ind. Park, Haoye Road, Xinhe 

Village, Fuyong Town Baoan District, Shenzhen, Guangdong 518103, Китай 

Технічні характеристики обладнання: Input: 100-240V~; 50/60Hz; 0.4A mах; Class II Output: 5.0Vdc; 2000mA; 12.5W 

Найменування та адреса  виробника або його  уповноваженого представника  
Shenzhen Fujia Appliance Co., Ltd., Bldg. Bl#, Xujingchang Technology Ind. Park, Haoye Road, Xinhe Village, Fuyong Town 

Baoan District, Shenzhen, Guangdong 518103, Китай  

Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність уповноваженого 

представника, виробника. 

Об’єкт декларації відповідає вимогам відповідних технічних регламентів: 

- Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів 

України від 16 грудня 2015 р. № 1077 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 2, ст.72); 

- Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів 

України від 16 грудня 2015 р. № 1067 (Офіційний вісник України, 2015 р.,  

№ 102, ст.3526) 

 

Об’єкт декларації відповідає вимогам відповідних стандартів з переліку національних 

стандартів, що були застосовані (або технічних специфікацій, стосовно яких декларується 

відповідність): 
з електромагнітної сумісності: ДСТУ EN 55022:2014, ДСТУ EN 55024:2014, ДСТУ EN 55013:2014, ДСТУ EN 

55020:2014, ДСТУ EN 61000-3-2:2015, ДСТУ EN 61000-3-3:2015  

з безпеки: ДСТУ EN 60950-1:2014 
 

Залучений призначений орган з оцінки відповідності: Державне підприємство «Всеукраїнський державний 

Науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» 

 (ДП «Укрметртестстандарт»),   номер призначеного органу UA.TR.001     
       (найменування, ідентифікаційний  номер згідно з реєстром призначених органів)   

 виконав роботи                                        з добровільної оцінки відповідності 

                                                                                                                    (опис виконаних робіт) 
 

та видав сертифікат відповідності № UA 1.001.012044-16 від 30.09.16 

 
Додаткова інформація   Застосована виробником процедура оцінки відповідності – внутрішній контроль виробництва 

з добровільним залученням призначеного органу з оцінки відповідності 

Підписано від імені та за дорученням виробника 
 

                     Guangdong 518103 30.09.16р.    
              (місце та дата видачі) 

 

інженер  
(посада) 

 

_____________ 
 (підпис) 

 

Stuart Lockhart 
 (ініціали та прізвище) 

М.П. 

*Відповідність продукції національним стандартам 

підтверджена ДП «Укрметртестстандарт» 

Сертифікат відповідності № UA 1.001.012044-16 від 30.09.16 

 (www.ukrtest.kiev.ua )      

   

 

 

* «У разі якщо суб’єктом господарювання надано висновки експертизи, протоколи випробувань продукції, сертифікати 

відповідності або інші документи про відповідність, видані за результатами добровільної оцінки відповідності акредитованими 

органами з оцінки відповідності, органи ринкового нагляду належним чином ураховують ці документи при проведенні 

перевірок характеристик продукції.» 

Частина 13 статті 23 закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» 
 

 

http://www.ukrtest.kiev.ua/

