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Alpha Bank, Sucursala Unirii  

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE CE  
Conform cu EN ISO/ CEI 17050 - 1 

Nr. 10003 
 

H07RN-F 
Cabluri flexibile, cu izolaţie si manta de cauciuc,  pentru utilizare grea,  

pentru tensiunea nominală de 450/750V 
 
Cod de identificare a tipului produsului unic:  713303*  
* Codul de identificare a tipului produsului unic reprezintă familia produsului respectiv. Fiecare construcţie separată din cadrul familiei de cabluri este identificată de codul 
produsului cu aceiaşi rădăcină. 

 
Producător :    ICME ECAB SA 

Str. Drumul între Tarlale nr.42, 032982 Bucureşti, Romania 
Tel. +4021 2090111, Fax +4021 2561476, e-mail info@icme.vionet.gr  
www.cablel.ro 

 
 

 

Certifică pe proprie răspundere ca produsul mai sus menţionat este conform cu următoarele 
Directive şi Cerinţe EU 
 

2014/35/EU (fosta 2006/95/EC): Directiva 2014/35/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind 

armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în 
cadrul unor anumite limite de tensiune (Directiva de joasă tensiune (modificată)). 

2012/19/EU : Directiva Parlamentului European şi a Consiliului despre deşeurile de echipamente electrice şi electronice (Directiva 

WEEE (modificată)). 
 

Normative Tehnice Aplicabile*:  EN 50525-2-21  
* Oricând un normativ de referinţă este citat fără a fi urmat de anul ediţiei, referirea la versiunea curentă este implicită.  

 

Informaţii Suplimentare: 

 Produsul este conform cu cerinţele directivelor şi standardelor listate mai sus şi în consecinţă poartă marcajul fie direct pe 
produs sau pe etichetă. 

Cablurile produse de ICME ECAB SA sunt identificate prin marcarea sau embosarea mărcii înregistrate  ●CABLEL 

 Ultimele două cifre ale anului în care marcajul CE a fost aplicat: 03 
 

DECLARAŢIA îşi pierde valabilitatea în cazul în care produsul suferă schimbări fără autorizaţia 
producătorului.   
 
 
 
Semnat pentru şi în numele producătorului: 
       
 
                  

           Andrei Papagheorghe 
                              Director de calitate 
Bucureşti, 2 Martie 2017  
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