
 

 

       „Комел Софт Мултимедия”  ЕООД 
        „Comel Soft Multimedia”  Ltd 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 

DECLARATION OF CONFORMITY 
 

Долуподписаният:  „Комел Софт Мултимедия” ЕООД 
Undersigned:     “ComelSoft Multimedia” Ltd 
Адрес:      1000 София, ул. “Г.С. Раковски” 130 
Address: 
Седалище:    1517 София, ул. “Aлександър Екзарх” 15 
Head Office: 
Лице за контакти:  Златко Златков 
Contact person:    Zlatko Zlatkov 
Телефон: 816-49-10 Факс: 816-49-16 Ел. поща: info@comelsoft.com 
Phone:      Fax:      Е-mail: 
 

Декларирам на своя отговорност, че продуктът 
Declare under my sole responsibility that the product 

 
Марка:   Тръст 
Brand:    Trust 

Вид:    Автомобилен (DC/DC) регулируем захранващ адаптер за лаптоп  
Type:     DC/DC Notebook Regulated Car Adapter 

Модел (наименование или означение):  PW-1150P Notebook Adapter Car (14669) 
Model (denomination or denotation):     PW-1150P Notebook Adapter Car (Item № 14669)     
            
Производител:  Тръст Интернейшънъл, Холандия 
Manufacturer:  Ttust International, The Netherlands 
 

съответства на изискванията на Наредба за съществените изисквания и оценяване на 
съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени 
граници на напрежението (ДВ, бр. 62/2001 г.) и Наредба № 91/08.01.2004 г. за одобряване типа 
на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на 
електромагнитната съвместимост и за одобряване типа на електрически/електронен 
монтажен възел по отношение на електромагнитната съвместимост (ДВ, бр. 28/2004 г.), 
когато се използва по предназначение, 
Complies with the requirements of the Ordinance on the essential requirements and conformity assessment of еlectrical 
equipment designed for use within certain voltage limits (SG, issue 62/2001) and Ordinance № 91/08.01.2004 on type approval 
of new motor vehicles end their trailers relating to electromagnetic compatibility and type approval of electical/elecrtonical 
equipment relating electromagnetic compatibility (SG, issue 28/2004), when used for its intended purpose, 
 

и на следните стандарти : 
 

and with the following standards: 

БДС EN 55022(:1998):2001 + БДС EN 55022(:1998):2001/A1:2002;  
БДС EN 55024:2001 + БДС EN 55024:2001/A1:2002. 
 
 
 

Продуктът се маркира с маркировката за съответствие 
The product carries conformity mark 
 

 
Място и дата: София, 10.08.2006      Подпис:  
Place and date:   Sofia,          Signature: 
  Име и длъжност:  Златко Златков, управител 
 Name and position:  Zlatko Zlatkov, manager 


