Certificate Number:

18-01-0143/E18-01-000110

:رقم الشهادة

Issue Date:

03-JANUARY-2018

:تاريخ اﻻصدار

Valid Until:

02-JANUARY-2019

:صالحة لغاية

Issued To:

ENAGIC KANGEN WATER
EQUIPMENT L.L.C

:أصدرت إلى

P.O. BOX 282885, DUBAI, U.A.E.

Product Category:

ELECTRICAL

Product Name:

PURIFYING WATER MACHINE

Product Details:

See Schedule of Certification

Product is registered under the Emirates Conformity
Assessment Scheme (ECAS) based on compliance to the
following requirements:

كهربائي

تصنيف
:المنتج

ألة تنقية المياه

:اسم المنتج

انظر بيان التسجيل المرفق

تفاصيل
:المنتج

المنتج مسجل في نظام تقويم المطابقة اﻹماراتي )إيكاس( بناء على مطابقته
:للمتطلبات التالية

UAE.S IEC 60335-1

جهة معيينة من قبل هيئة اﻻمارات للمواصفات والمقاييس
Notified Body by Emirates Authority for Standardization &
Metrology

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature.
Visit ESMA website www.esma.gov.ae to verify this certification.
www.esma.gov.ae
Any changes or modification on this certificate will affect its validity.
Office #210 Al Nasr Plaza, Oud Metha, P.O. Box 97156 Dubai, UAE

+971 4 272 1285
www.gulftic.com
info@gulftic-imq.com

.هذه الشهادة صدرت إلكترونياً وﻻ تحتاج إلى ختم وتوقيع
للتاكد من صحة هذه الشهادة يرجى زيارة موقعنا على اﻻنترنت
www.esma.gov.ae
.أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها
 اﻻمارات العربية المتحدة، دبي،97156 ب. ص، عود ميثاء، النصر بﻼزا،210 مكتب رقم
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بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION
Emirates Authority for Standardization and Metrology
Emirates Conformity Scheme
Company Name:

ENAGIC KANGEN WATER EQUIPMENT L.L.C

:اسم الشركة

18-01-0143/E18-01-000110

:رقم الشهادة

02-JANUARY-2019

:صالحة لغاية

Certificate Number:
Valid Until:
رقم
التسلسل
No.

اﻻسم التجاري
Brand Name

رقم الطراز
Model Number

تفاصيل المنتج
Product Details

التقارير
Report Ref. No.

المواصفات المطبقة
Applicable Standards

بلد المنشأ
Country of Origin

1

ENAGIC

LEVELUK
R(TYH-71)

220-240V, 50/60Hz, 1.0A,
IPX1

JPTUV 50038922 001

UAE.S IEC 60335-1

JAPAN

-

NOTHING FOLLOWS

-
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