
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE 

O seguinte produto: 

PEREL 

(Marca) 

ANTI PRAGAS REPELENTE ULTRA SÓNICO 

Requisitos em termos de alimentação: 9VDC, 0,.2A (adaptador incl.) (Tipo de equipamento, descrição) 

C3492 

(Designação do modelo) 

está em conformidade com os requisitos essenciais da: 
Diretiva 2014/35/UE relativa à harmonização da legislação dos Estados-Membros respeitante à disponibilização no 

mercado de material elétrico destinado a ser utilizado dentro de certos limites de tensão (LVD). 

A avaliação da conformidade do produto em relação às exigências relativas da Directiva 2014/35/UE (LVD) teve como base 

(partes relevantes das mesmas) as seguintes normas: 

EN 61558-2-1:2005 +A1 EN 61558-2-16:2009 +A1 

Esta declaração é da inteira responsabilidade do fabricante / importador:  

VELLEMAN nv Legen Heirweg 33 9890 Gavere Bélgica 

Pessoa autorizada a assinar pela empresa: Local e data de emissão: Erik Diels - Diretor de Operações Gavere, 28/03/2019 

(revisado) 
 
 



 

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE 

O seguinte produto: 

PEREL 

(Marca) 

ANTI PRAGAS REPELENTE ULTRA SÓNICO 

Requisitos em termos de alimentação: 9VDC, 0,.2A (adaptador incl.) (Tipo de equipamento, descrição) 

C3492 

(Designação do modelo) 

está em conformidade com os requisitos essenciais da: 
Directiva 2014/30/UE relativa à harmonização dos Estados-Membros respeitante à compatibilidade electromagnética 

(EMC). 

A avaliação da conformidade do produto em relação às exigências relativas da Directiva 2014/30/UE (EMC) teve como base 

(partes relevantes das mesmas) as seguintes normas: 

EN 55014-1:2006 +A1 +A2 EN 55014-2:1997 +A1 +A2 EN 61000-3-2: 2014 

EN 61000-3-3: 2013 

Esta declaração é da inteira responsabilidade do fabricante / importador: 

VELLEMAN nv Legen Heirweg 33 9890 Gavere Bélgica 

Pessoa autorizada a assinar pela empresa: Local e data de emissão: Erik Diels - Diretor de Operações Gavere, 28/03/2019 

(revisado) 
 
 



 

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE 

O seguinte produto: 

PEREL 

(Marca) 

ANTI PRAGAS REPELENTE ULTRA SÓNICO 

Requisitos em termos de alimentação: 9VDC, 0,.2A (adaptador incl.) (Tipo de equipamento, descrição) 

C3492 

(Designação do modelo) 

está em conformidade com os requisitos essenciais da: 
Directiva 2011/65 / UE relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e 

electrónicos (RoHS). 

Esta declaração é da inteira responsabilidade do fabricante / importador: 

VELLEMAN nv Legen Heirweg 33 9890 Gavere Bélgica 

Pessoa autorizada a assinar pela empresa: Local e data de emissão: Erik Diels - Diretor de Operações Gavere, 28/03/2019 

(revisado) 
 
 


