
ZAWIADOMIEIIIE
COMMUNICATION

wydane przez:

issued by:

dotyczące:
concerning:

Numer homologacji:
Approval No.:

l. Marka (nazrva handlowa producenta):
Make (trade name of manufacturer):

2. Typ i ogólny opis handlowy:
Type and general commercial description:

3' Sposób identyfikacji typu' o ile oznaczono go na
pgieź,WŁ+*ęś,ełl oddzielnym zespole
technicznym:
Means of identification of type, if marked on the
@ separate technical unit:

3.1. Miejsce tego oznakowania:
Location of that markins:

Kategoria pojazdu:
Category of vehicle:

Nazwa i adres producenta:
Name and address of manufacturer:
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PREDUETIEN DEFINIT

typu podzespołu elektronicznego pod względem Regulaminu nr 10.
of a type of electronic sub-assembly with regard to Regulation No. 10.

MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ
MINISTER OF TRANSPORT, CONSTRUCTION
AND MARITIME ECONOMY
ul. Chałubińskiego 4/6
00.928 WARSZAWA

TECHNOTON

l708Crocodile

1708Crocodile

tabliczka znamionowa na
powierzchni obudowy urządzenia
the data plate on the surface of the

device

M ,N

JV,,TECHNOTON'' CJSC
ul. Serafimovicha 13-21
220033 Mińsk' Białoruś

820 10R _ 03 2985 Numer rozszerzeniaz- 
Extension No.:

4.

5.

820 10R - 03 2985 U3



6. W prrypadku części oddzielnych zespołów tech.
nicznych. miejsce i sposób umieszczenia znaku
homologacji EKG:
In the case of components and separate technical units,
location and method of affixing
of the ECE approval mark:

Adres(.y) zakladu(-ów) montażowego(ych):
Address(es) of assembly plant(s):

Dodatkowe informacje

{ " - , n \
\

tabliczka znamionowa na
powierzchni obudowy urządzenia
the data plate on the surface of the

device

Partizansky Avenue 2/4B
220033 Mińsk' Białoruś

tf.04.2013

8L8.024.13H

bez uwag
' without remarks

nie dotycry
not applicable

7 .

8 .

9.

(w stosownych przypadkach): patrz Dodatek
Additional information see Appendix
(where applicable):

Placówka techniczna upoważniona do przeprowadzenia badań:
Technical service responsible for carrying out the tests:

Przemysłowy InsĘtut Motoryzacji, 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55
Automotive Industry Institute' 03-301 Warsaw' lagielloń9ll9t,I" 

|5
Data sprawozdania z badain
Date of test report:

Numer sprawozdania z badań:
Number of test report:

Uwagi (ieżeli są):
Remarks (if any):

Miejscowość: i, '  l  '
Place:

Data:
Date: 
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Ęisnature:

16. Załączono spis treści pakietu informaryjnego przechowywaneEo przez organ udzielający

homologacji i udostępnianego na wniosek.
The index to the information package lodged with the Approval Authority, which may be

obtained on request, is attached.

Dokument informacyj ny/ Information document
Dokumentacj a techn icznal Tęchnical documentation ( 04.02.20 1 3)

Sprawozd anie z badań nr/ Test repoń No. BLE.024.|3H
oświadczenie Producenta o produkcji seryjnej zgodnie z dokumentacją oraz o zapoznaniu

się z treścią Regulaminu nr 10/ Producer's declaration of serial production in conformity with

documentation and of acquaintance with contents of Regulation No. 10.

|7, Powód rozszerzenia..
Reasons for extension:

820 10R - 03 298s 2t3



Dodatek do zawiadomienia o udzieleniu homologacji nr 820 10R-03 2985
dotyczącego homologacji typu podzespołu elektronicznego zgodnie z Regulaminem nr 10

Appendix to type-approval communication form No. E20 l0R-03 2985
conceming the type-approval of an electronic sub-assembly under Regulation No. 10

l. Dodatkowe informacje:
Additional information :

l.1 . Znamionowe napięcie systemu elektrycznego: 12 V lub 24 v p|us/minus na masie
Electrical system rated voltage: 12 v or 24Y pe*lneg. ground

1.2, Ten PZE może być stosowany we wszystkich typach tylko pojazdy wyposażone w szy.
pojazdów z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: nę J1708
This ESA can be used on any vehicle type with the only vehicles with equipped with
following restrictions: J1708 bus

o razbadanezak resyc zęs to t l iwośc iwce luok reś len i a ' | , '
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wskazać metodę określoną w 

20 +2000MHz, 
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The specific test method(s) used and the frequency " "' ' "'' 
-

ranges covered to determine immunity were:
(Please specify precise method used from Annex 9):

l.5. Akredytowane zgodnie z normą ISo 17025 oraz upoważnione przez Władze
Homolo gacyj ne laboratorium odpowiedzialne z^ przepn owadzenie badań :
Laboratory accredited to ISO 17025 and recognizedby the Approval Authority responsible for
carrying out the test:

Przemysłowy Instytut Motoryzacji' ul. Jagiellońska 55' 03-301 Warszawa
Automotive Industry Institute, Jagiellońska str. 55, 03-301 Warsaw

|.2.I. Warunki instalowania, jeśli są:
Installation conditions, if any:

1.3. Ten PZE może być stosowany wyłącznie
w następujących typach pojazdów:
This ESA can be used only on the following
vehicle types:

1 .3 ' 1 . Warunki instalowania, jeśli są:
Installation conditions, if any:

1.4. Wykorzystana(-e) metoda(-y)badawcza(-e)

2. Uwagi:
Remarks:

zgodnie z instrukcją montażu
according to the mounting instruction

nie dotyczy
not applicable

nie dotyczy l
not applicable

i ' ' . , i  ; : ; l
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bez uwag
without remarks

E20 10R - 03 2985 3t3
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3.

DOKUMENT INFORMACYJNY
doĘczący homologacji typu podzespołu elektrycznego/elektronicznego

w odniesieńirrdo kompatybilności elektromagnetycznej
TNFORMATION DOCUMENT

for type approval of an electric/electronic sub-assembly with respect to electromagnetic compatibility

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

Tvp:
Type:

Sposoby idenĘfikacji Ępu' jeśli oznaczono
na ezę'śei/ oddzielnym zespole technicznym:
MeanJof identification of type, if marked
on the e€mpen€n{/ separate technical unit:

3.1. Miejsce umieszczenia tego oznakowania:
Location of that marking:

4. Nazwa i adres Producenta:
Name and address of manufacturer:

Nazwa i adres upoważnionego przedstawiciela (o ile występuje): ni:dog:?". , -l 
'

Name and addręssbf authorized representative, if any: not app|lcat'lę 
),ł,,

5. W prrypadku części lub oddzielnego zespołu technicznego, miejsce i spÓsób-trnli-eszczenia

znaku homologaryjnego: tańliczka znamionowa na powierzchni obudowy urządzenia.

In the case of ó-pón"n"t. and separate technical units, location uńd method of affixing of the approval

mark: the data plate on the surface of the device

6. Adres(.y) zakNadu(.ów) montażowego(ych): PartizansĘ Avenue2l4B,

Address(es) of assembly plant(s): 220033 Mińsk, BiałoruŚ

7. Niniejszy podzespól elektryczny/ elektroniczny powinien być homologowany, jako €Eę*ćl

oddzielny zespół techniczny.
This ESA shall be approved as e€mpenent / STU

8. ograniczenia w stosowaniu i warunki instalowania: zgodnie z instrukcją montażu

Any restrictions of use and conditions for fitting: aócording to the mounting instruction

9. Znamionowe napięcie systemu elektrycznego: 12 V lub 24 v pułs/ minu.s na masie

Electrical system rated voltage: 12 V or fav pesł*elnegative ground

Dodatek 1/ Appendix l:
opis PZE wybranego jako reprezentaĘwny dla Ępu (schemat blokowy elementów elektronicznych

oraz wykaz głównyJh ólemeotów tworzącycil pzn-t"p. marka i typ mikroproc'esora, kryształ itp.)):

Description of the bSA .ho."n to represeńt.the type (electronic block diagram and list of main component

constińting the ESA (e.g. make and type of microprocessor' crystal, etc.)):

patrzDokumentacj a techniczna (04.02.20 13)
see Technical documentation

Dodatek 2l Appendix2:
Przekazane pYzez producenta stosowne sprawozdania z badań, pochodzące z labo-ratorium

badawczego, at<reayiowanego zgodnie 
" 

,,o"*ą ISo 17025 oraz uznanego przez orga'n udzielający

homologaóji do celów sporządzenia świadectwa homologacji typu:

Relevant test report(s) supp|ied by the manufacturer from a test'lańńóry accredited to ISo I70f5 and recognized

by the Approvaf Auihority'for the purpose of drawing up the type-approval certificate:

Sprawozdanie nr BLE.024.13H
Report No.

TECHNOTON

1708Crocodile

1708Crocodile

tabliczka znamionowa na
obudowy urządzenia

v1,


