
Produsul menționat este 
in conformitate cu cerințele  
de testare menționate

 PMD2P Detector de mișcare radio, PIR 868 MHz 
        este în conformitate cu următoarele standarde: 
        EN 50131-2-2:2017, EN 50131-5-3:2017 

Numere de raport:  
100803903MIN-004, 100803903MIN-009A, PARIAS_Delta.EN 50131-6.34151_4, TR-7169007310-000 

Paradox Security Systems 
cu sediul în 780 Bulevardul Industrial, St. Eustache, Quebec, Canada, J7R 5V3 

este autorizată a folosi Certificatul emis de către Intertek Tick Mark pentru schema LSS privind produsul mai sus 
menționat 

Certificatul este valid până la data de 
14 octombrie 2024 

Acest certificat a fost emis in conformitate cu Regulamentele de Certificare ce reglementează utilizarea acestuia 
și bazându-se pe angajamentul dat de licențiat și se extinde numai la utilizarea produselor fabricate într-un grad 
acceptabil de conformitate cu Standardul de Aprobare. Acest certificat nu este transferabil și rămâne proprietatea 
Intertek Testing and Certification Ltd. 

Nu se aplică limitări.  
Corpul certificatului: ITCL

Referință LSS: LSS 0908 
Data emiterii: 15 octombrie 2020 

Semnat în numele Intertek, cu sediul în Leatherhead, United Kingdom. 
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Produsul menționat este 
in conformitate cu cerințele  
de testare menționate

Produsul testat îndeplinește criteriile bazate pe specificația marcajului Intertek Tick 
conform ghidului și, prin urmare, i se acordă certificatul ce atestă marca Tick Intertek . 
Marca Tick Intertek poate fi utilizată de solicitant în legătură cu vânzările și 
marketingul pentru a demonstra și verifica performanța produsului testat.  

Anexa Nr. 1 
Marca (brand) și tip (model) Dscriere Cod Fabrică 
Paradox PMD2P 

Grad securitate: 2 
Classa de mediu: II 

Detector de mișcare radio, PIR PARADOCA.01 

Acest certificat este pentru utilizarea exclusivă a clientului Intertek și este furnizat în conformitate cu acordul de 
certificare dintre Intertek și clientul său. Responsabilitatea și răspunderea Intertek sunt limitate la termenii și 
condițiile acordului. Intertek nu își asumă nicio răspundere față de nicio parte, alta decât față de Client, în 
conformitate cu acordul, pentru orice pierdere, cheltuială sau deteriorare cauzată de utilizarea acestui certificat. 
Numai Clientul este autorizat să permită copierea sau distribuirea acestui certificat și numai în întregime. 
Utilizarea mărcii de certificare Intertek este limitată la condițiile stabilite în acord. Orice utilizare suplimentară a 
denumirii Intertek pentru vânzarea sau publicitatea materialului, produsului sau serviciului testat trebuie mai întâi 
aprobată în scris de către Intertek. Evaluările inițiale din fabrică și serviciile de urmărire au scopul de a asigura 
utilizarea adecvată a mărcii de certificare în conformitate cu acordul, nu sunt în scopul controlului calității 
producției și nu scutesc clientul de obligațiile sale în acest sens. 

Observație:  
Această declarație de conformitate este o traducere bazată pe Declarațiile de conformitate ale producătorului. 
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