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EG -TYP EGO EDKEU RI N GS F ORM U LI E R
EG TYPE-APPROVAL GERT/FIGATE

Mededeling betreffende:
Gommunication concerning the

- de typegoedkeuring 1
- type-approval1

- uitbreidingvan de type~oedkeuring 1
- cxtens)'cm of type 8ppro'rtB/

van een technische eenheid met betrekking tot Richtlijn72/245/EEG, laatstelijk gewijzigd bij richtlijn
95/54/EG

of a type of separate technica! unit with regard to Oirective 72/245/EEG, as last amended by Oirective 95/54/EG

Goedkeuringsnummer: e6*72/245*95/54*OO26*OO
Type-approval number

Redenvoor uitbreiding: -
Reason for extension

DEEL I
Section /

0.1.
0.1.

Merk (firmanaam) : AE.B.
Make (trade name of manufacturer)

,
Type en handelsbenaming(en) : Zwaailichten
Typeand general commercial descriptian(s)
525-12V 525M-12V 530-12V
525-24V 525M-24V 530-24V
525-DV 525M-DV 530-DV

530B-12V
530B-24V
530B-DV

535B-12V
535B -24V
535B-DV

0.2.
0.2.

560-12V
560-24V
560-DV

560B-12V
560B-24V
560B-DV

560M-12V
560M-24V
560M-DV

590-12V
590-24V
590-DV

595-12V
595-24V
595-DV

595M-12V
595M-24V
595M-DV

0.3.
0.3.

Middel tot identificatievan het type, indien het op het voertuig 2 is aangegeven: n.v.t.
Means of identification af type if marked an the separate technica! unit 2

0.3.1. Plaats van dat merkteken: nihil
0.3.1. Locatianafthat marking

0.4.
0.4.

Categorie waartoe het voertuig behoort 3: n.v.t.
Gategary of vehicle 3

1 Doorhalen wat niet van toepassing is. Oelete where not applicab!e

2 Indien het type-identificatienummer tekens omvat die niet van belang zijn voor de beschrijving van het type
voertuig, onderdeel of technische eenheid waarop dit inlichtingenformulier betrekking heeft, dient dit in de
documentatie te worden aangegeven door middel van het symbol"?" (bij voorbeeld ABC??123??).
If the means af identificatian af type cantains characters nar relevant to describe the vehicle, campanent or separate
technica! units types cavered by this type-approva! certificate such characters shall be represented in the dacumentatian by
the symbal: "?" (eg. ABG??123??).

3 Als gedefinieerd in bijlage 11,onder A, bij Richtlijn 70/156/EEG.
As defined in Annex 11 A ta Oirective 70/156/EEG
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0.5.
0.5.

Naam en adres van de fabrikant:
Name and address af manufacturer
ANPI

Parc Scientifique Fleming
B-1348 Louvain-Ia-Neuve Sud

0.7.

0.7.

In het geval van onderdelen en technische eenheden,plaats en wijze van aanbrenging van het EEG
goedkeuringsmerk: gedruk op naamplaatonderaan het product
In the case af campanentsand separatetechnicalunits,lacatianand methadof affixingof the EEGapproval
mark

0.8.
0.8.

Adres(sen) van de assemblagefabriek(en) :
Address(es) of assembly plant(s)

A.E.B.
Hof te Bollebeeklaan
Industriezone 5- Pand 38

B-1730 Asse (Mollem)
DEEL 11
Sectian 11

1.
1.

Aanvullende inlichtingen (indien van toepassing):zie aanhangsel
Additianal information (where applicable) : see addendum

2.
2.

Met de keuringsproeven belaste technische dienst:
Technicalservice respansible foTcarrying out the tests
ANPI

Parc Scientifique Fleming
B-1348 Louvain-Ia-Neuve Sud

3.
3.

Datumvan het keuringsrapport: 02/10/2002
Date of test report

4.
4.

Nummer van het keuringsrapport: ELC/EMC/296-1
Number of test report

5.
5.

Eventueleopmerkingen: zie aanhangsel
Remarks (if any) : (see addendum)

6.
6.

Plaats: Brussel
Place

7.
7.

Datum: 09/10/2002
Date

8.
8.

Handtekening:
Signature

NAMENS DE MINISTER,
ON BEHALF OF THEMINISTER,
Voor de Directeu -Generaal,
Far theGeneral- irectar,
De Ingen. ur irecteur,
TheEn ne. irectar,

//,
1/

-. ..>-'"._.~..

9. Dit document gaat vergezeld van een inhoudsopgave van het bij de keuringsinstantie ingediende
goedkeuringsdossier,dat op verzoek verkrijbaaar is.
The index ta the infarmation package ladged with the approval authority, which may be obtained an request, is
attached.

9.
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Aanhangsel bij EEG-goedkeuringsformulier nr e6*72/245*95/54*0026*00
. Addendum to EG type-approvalcertificate N"

betreffende de typegoedkeuring van een elektrische/elektronische subeenheid met betrekking tot
conceming the type-approval of an electric/electronic sub-assembly with regard to Directive 72J245/EEG,
Richtlijn 72/245/EEG, laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 95/54/EG.
as last amended by Directive 95/54/EG

1.
1.

1.1.
1.1.

1.2.
1.2.

Aanvullende inlichtingen
Additional information

Nominale spanning van de elektrische installatie: 12V, 24V of DV
Electrical system rated voltage

Deze ESE mag op elk voertuigtype worden geïnstalleerdonder de volgende beperkingen:
This ESA can be used on any vehicle type with the fel/Dwing restrictions

1.2.1. Eventuelemontagevoorschriften:
1.2.1. Instal/ationconditions,if any

1.3.
1.3.

Deze ESE mag alleen op de volgende voertuigtypenworden gemonteerd:
This ESA can only be used on the fel/Dwing vehicle types

1.3.1. Eventuelemontagevoorschriften:
1.3.1. Installationconditions,if any

1.4.

1.4.

1.5.
1.5.

5.
5.

Bij het testen van de immuniteit is gebruik gemaakt van de volgende specifieke testmethode(s) en
frequentiegebied(en) (gelieve zorgvuldig aan te geven welke van de in bijlage IX beschreven
methoden zijn gebruikt):
The specific test methodes) used and the frequency ranges covered to determine immunity were (please specify
precise method used from Annex IX)

Met de keuringsproeven belast, (in her kader van deze richtlijn)erkend laboratorium:
Approved/recognised laboratory (for the purpose of this Directive) respansible far carrying out the tests:
ANPI
Parc Scientifique Fleming
B-1348 Louvain-Ia-NeuveSud

Opmerkingen:
Remarks


