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DELTA PLUS GROUP declară că acest produs este conform cu următoarele reglementări:

Identificarea EIP care face obiectul acestei declarații:

M9200 - M9200 - ROTOR GALAXY

Denumire :
MASCĂ RESPIRATORIE COMPLETĂ - FIXARE ROTOR®

CULOARE :
Negru-Portocaliu

dimensiune :
Reglabilă

Specificații :
Mască respiratorie completă, din silicon. Sistem inovator de fixare ROTOR® (brevetat), care permite punerea şi
scoaterea măştii cu o singură mână, fără a fi necesară scoaterea mănuşilor. Ecran policarbonat cu câmp vizual
foarte larg (210°). Semi-mască interioară din silicon pentru reducerea aburirii şi mai mult confort (3 valve de
inspiraţie, 1 valvă de expiraţie, dispozitiv fonic). Mărime reglabilă S,M,L. Compatibil cu cartuşe tip EN148-1, din
seria M9000, vândute separat. Ambalaj tip sac inclus.

EIP este, de asemenea, identificabil prin următoarele mijloace:
- Imaginea produsului
- Fiecare EIP poartă numele indicat în această declarație de conformitate.
- Fiecare EIP poartă codul de bare indicat în anexa la prezenta declarație de conformitate
- Fiecare EIP poartă un număr de lot. Pentru orice informații suplimentare, este suficient să ni le solicitați.
Organizația noastră, pe baza acestui număr de lot, ne permite să asigurăm trasabilitatea EIP.

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE A UE
Această declarație de conformitate este eliberată pe răspunderea exclusivă a producătorului.
Obiectul declarației identificate mai sus este în conformitate cu legislația armonizată relevantă a Uniunii:
Regulamentul UE 2016/425, cu cerințele sale esențiale și cu standardele armonizate:

REGULAMENTUL (UE) 2016/425

EN136:1998 Măști complete. Cerințe minime
3: Clasa

EN148-1:1999 Aparate de protecție respiratorie. Filete pentru piese faciale. Partea 1: Racord cu
filet standard
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0082 - APAVE SUDEUROPE (CS60193 13322 MARSEILLE CEDEX 16 FRANCE) :
Organismul notificat care a efectuat examinarea UE de tip (modul B) și care a eliberat certificatul de examinare
UE de tip: 0082/022/079/06/13/0183

EIP se supune procedurii de evaluare a conformității de tip pe baza asigurării calității procesului de producție
(modul D), sub supravegherea organismului notificat: 0082 - APAVE SUDEUROPE (CS60193 13322 MARSEILLE
CEDEX 16 FRANCE )

Apt, 20/02/2020 Semnat de către și în numele DELTA PLUS GROUP:
David GUIHO

MARKETING IGAZGATÓ

ANEXA:

Referințe

Referințe Cod de bare CULOARE DIMENSIUNE

M9200NO 3295249154820 Negru-Portocaliu Reglabilă


