
Rzeczpospolita Polska
Minister Infrastruktury

uI. Chałubińskiego 4 /6,00-928 Warszawa

Zawiadomienie doĘczące:
Communication concerning the:

- zatwierdzenia typu,
type approval,

Ępu oddzielnego zespolu technicznego w związku z DyrekĘwą 721245IEWG, ostatnio zmienioną
Dyrekfią ż004ll04IWE
ofa t)pe ofSeparate technical unit with regard to D|ręctive'72|ż45/EEC, as last amended by Directive 2004/l04/EC

Numer homologacji typu: e20*721245* 2004/l04*0040*00
Type-approval number:

Znak homologacji WE do przymocowania do PZE: e20*03*0040
EC typę-approval Mark to bę affixed on ESA:

CZĘSC I
SECTIoN I

Marka (nazwa handlowa producenta):
Make (trade name of manufacturer):

Typ:
Type:

Środki idenĘfikacji Ępu, jeżeli oznaczono na

Means ofidentification oftype if marked on the vehicle:

0.1.

0.2.

0.3.

0.3.1.

0.5.

0-7.

Miejsce tego oznakowania:
Location of that marking:

Nazwa i adres producenta:
Name and address ofmanufacturer:

Nazwa i adres przedstawiciela producenta:
Namę and addręss ofauthorizęd representative ifany:

MATT

PS wersje: 4,4A
vęrsions:

po:eździe. nazwa typu podana na
tabliczce znamionowej
name ofthe type shown on the
data plate

na powierzchni obudowy roz,dzielacza
on the surface ofthe pulse splitter

MATT R.P. Trączyńscy Sp. J.
ul. Północna 44,64 - 000 Kościan

nie dotyczy
not applicable

0.8.

W przypadku części i oddzielnych zespołów technicznych, umiejscowienie i metoda
umieszczenia znaku homologacji WE: tabliczka znamionowa na obudowie urządzenia
In the case ofcomponęnts and Separate tęchnical units, location and method ofaffixing ofthe EC approval
mark: data plate on the surlace ofthę device

Adres zakładu montażowego:
Address of assembly plant:

ul. Pólnocna 14, 64 -000 Kościan

e2OE 7 2 l 245* ż0041 1 04 * 0040* 00 113



1.

2.

Dodatkowe informacje:
Additional information:

CZĘSC il
SECTION II

patrz dodatek
see appendix

10.03.2011

bez uwag
without remarks

J.

Służba techniczna odpowiedzialna za przeprowadzenie badań:
Technica] service responsible for carrying out the tests:

Przemysłowy Instytut Motoryzacji, 03-301 Warszawa, ul. Jagie|lońska 55

Data Sprawozdania z badań:
Datę oltest repon:

4. Numer Sprawozdania z badań: BLE.017.1lH
Number of test repoft:

Uwagi:
Remarks:

Miejscowość:
Place:

Data:
Date:

Podpis:
Signature:

00-928 Warsza

0 1. 04 2011

Dokumentacja homologacyjna służby odpowie ł]zialne za
dostarczenie homologacji jest
The type-approva| file depositęd at the
obtainęd on request:

Service having delivered the type-approval, may be

- Dokumentacia techniczna /T documentation ps
- Sprawozdanie z Łladań nr / Test lapofi No. BLE.017.1lH

6.

1

8.

9.

e20* 7 2 l 24 5* 2004/ i 04* 0040'* 00 2l3



Dodatek do świadectwa homologacji typu WE nr e20*72t245ż'ż004l10410|
_ l i,_"udzielenia homologacji typu podzespołu elektrycznego/

72|245IEWG, ostatnio zmienioną dyrek§rvą 2004/1
Appendix to EC type-approval certifi cate No. ę20*721245*2004/1 04*0040*00 conceming

electronic subassembly with regard to D |rectiyę 721245/EEC, as last amended by

pojazdu prry następujących ograniczeniach:
This ESA can be used on any vehicle §pe with the following ręstrictions:

Ewentualne uwarunkowania instalacji:
Installation conditions, if any:

1.

-1.1.

Lż.

Dodatkowe informacje:
Additional information:

Napięcie znamionowe układu elektrycznego: 12 V lub 24 V płus/minus na masie
Electrical system rated voltage: 12 V or 24 V po§iti+e/negative pole on ground

Niniejsry podzespół elektryczny/ elektroniczny można stosować w każdym typie

1.3. Niniejszy podzespół elek+ryezny' elektroniczny można stosować jedynie w
następujących typach pojazdów: nie dotycry
This ESA can only be used on the following vehicle types: not applicabló

EwentuaIne uwarunkowania instalacji:
Installation conditions if any:

|.2.1.

1.3.1.

1.4.

1.5.

3.

bez ograniczeń
without Testrictions

zgodnie z instrukcją montżu
according to the mounting instructions

nie dotyczy
not applicable

Wykorzystane metody badawcze orazbad,ane zakresy częstotliwości w celu
okreśIenia odporności byĘ następujące:
The sp€cific test męthod(s) used and the frequency ranges covered to det€rmine immunĘ where:

zgodne z Dyrekfią 2004l104tWE dla zakresu częstotliwości 20 + 2000 MIŁ
according to Directive ?004/l)4lEC, frequency ranges 20 + 2000 MHz

Laboratorium zgodne z normą ISo 17025 i uznane (dla celów niniejszej dyrektywy)
przez organ zatwierdzający, odpowiedzialne za przeprowadzenie badań:
Laboratory accredited to ISo l 7025 and recognized by the Approvil AuthorĘ (for the purpose of this
Directive) responsible for carrying out the test:

Przemyslowy InsĘtut Motoryzacji, 03-301 'Warszawa, 
ul. Jagiellońska 55

Uwagi:
Ręmarks:

bez uwag
without remarks

e20* 7 21245* 2004/1 04* 0040'* 00 3/3



Dokument informacyjny nr e20* 72D45*2004/104*0040*00
WE podzespołu elelĘemęo/ elektrończlego w

elelćromagnĘcznej (wg Ęrektyrry 7 2 D45 [N,l G, ostatnio
Informatiorr document No eż0*72Ł45*20Mll04*0040*00 relatiĘ to EC

wih respectto elechonragnetic mmpatibility (according aDlrernve72D4'/EEC,as

0. Przepisy ogólne
General

0.1. Marka (nazrła handlowa producenta):
Make (trade name of manufacfurer):

0.2. Typ i ogólny opis techniczny:
Type and general techrrical description:

MATT

PS wer§je: 4, 4A
versions:

na powierzchni obudowy rozdzie|acza
on the surface ofthe pulse splitter

MATT R.P, Trączyńscy Sp. J.
ul. Północna 44,64 - 000 Kościan

0.3. Srodki identyfikacji typu, jeżeli oznaczono na pojeździe:
Means ofidentification of§pe if marked on the vehicle:

nazrrya typu podana na tabliczce znamionowej
name ofthę łpe shown on the data plate

0.3.1. Miejsce tego oznakowania:
Location of that marking:

0.5. Nanrya i adres producenta:
Namę and address ofmanuiacturer:

Nazwa i adres przedstawiciela producenta: nie dotycry
Name and address ofauthorized representative ifany: not applicable

0.7. 'W prrypadku części i oddzielnych zespołów technicznych, umiejscowienie
i metoda umieszczenia znaku homologacji WE:
In the case ofcomponents and separate technical units, location and method ofaffixing ofthe EC
approval mark:

tabliczka znamionowa na powierzchni obudowy rozdzie|acza
data plate on the surface ofthe pulse splitter

0.8. Adres(-y)montowni:
Address(es) of asambly plant(s):

ul. Pólnocna 44, 64 - 000 Kościan

1. Niniejszy podzespó| (ESA) powinien być honrologowany jako ełenen+/
samodzielna jednostka techniczna (ST[I),
This sub_assembly (ESA) shall be approved as ełenent/separate technical unit (STU).

2. Ograniczenia w stosowaniu i warunki instalowania:
This ESA can be used on any vehicle Ępe the following restlictions:

zgodnie z instrukcją montażu - patrz Dokumentacja techniczna PS
according to the mounting instruction - see Technical documentation PS

Dodatek 1/ Appendix l
opis podzespołu @sA) wybranego do reprezentowania Ępu: Dokumentacja techniczna

Ps
Description ofsubassembly (ESA) chosęn to replesęnt the type: Technical documentation ps

Dodatek 2/ Appendix 2
Odpowiednie sprawozdanie (sprawozdania) z badań dostarczone przez producenta
wydane przez laboratorium, akredytowane zgodnie z IS o 1,7025 oraz upowżnio ne przez
organ udzielający homologacji, dla potrzeb prrygotowania formularza żawiadomienia o
homologacji Ępu.
Relevant tęst repoń(s) supplied by the manufacturer fTom a test laboratory accredited to Iso l7025 arrd recognized
by the Approval Authority for the purpose of drawing up the type approval certificate.
Sprawozdanie nr BLE.017.1lH z badań w Przemysłowym InsĘtucie Motoryzacji
(PIMOT) w Warszawie z dnia 10.03.2011.
Test leport No. BLE.o17.1 lH of Automotive IndusĘ Institute (PIMoT) in Wanaw, dat€ on lo.03.2o1 1.

e20* 7 ż l 245* 200411 04* 0040* 00 1lI


