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Certifică pe propria răspundere că produsul: 
 

CYY, CY(Ab)Y 
Cablu pentru instalaţii fixe, cu izolaţie şi manta din PVC, cu conductor  

de cupru, nearmat sau armat cu benzi de oţel, de tensiune nominală 0.6/ 1kV 

 
 

este conform cu cerinţele următoarelor directive europene şi specificaţii *:  
 
2006/95/EC Directiva de joasă tensiune: Directiva Consiliului din 12 Decembrie 2006 asupra armonizării legislaţiei 
statelor membre în ceea ce priveşte echipamentul electric destinat utilizării între anumite limite de tensiune relating to 
electrical equipment designated for use within certain voltage limits. 
2002/ 96/ EC Directiva WEEE – Echipament electric şi electronic scos din uz (deşeu) 
IEC 60502-1 - Cabluri de energie cu izolaţie extrudată şi accesoriile lor pentru tensiuni nominale de la 1 kV (Um = 1,2 
 kV) până la 30 kV (Um = 36 kV) Partea 1: Cabluri pentru tensiuni nominale de 1 kV (Um = 1,2 kV) şi 3 kV (Um = 3,6 kV) 
IEC 60332-1-2 – Teste pe cabluri electrice şi cu fibre optice sub acţiunea focului - Partea 1-2: Test pentru propagarea 
verticală a focului pe un singur conductor izolat sau cablu – Procedură pentru flacără pre-mixată de 1 kW 
 
* 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 trademark-ul ●CABLEL. 

 Ultimele două cifre ale anului în care marcajul CE a fost aplicat: 06 
 

Prezenta DECLARAŢIE îşi pierde valabilitatea în cazul că produsul suferă schimbări fără autorizaţia 
producătorului.   
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