
Certificate Number: 20-12-00063/E20-12-
300075/NB0017/E20-12-300075

رقم الشهادة:

Issue Date: 13-December-2020 تاريخ االصدار:

Valid Until: 12-December-2021 صالحة لغاية:

Issued To: C3 Automation Limited أصدرت إلى:

P.O. Box 54353, Dubai, United Arab Emirates

Product Category: ROHS تقييد نسب المواد الخطرة تصنيف المنتج:

Product Name: See Schedule Of Certification انظر بيان التسجيل المرفق اسم المنتج:

Product Details: See Schedule Of Certification انظر بيان التسجيل المرفق تفاصيل المنتج:

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

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

UAE.S IEC 62321
Cabinet Resolution No. 10 of 2017 to Control Hazardous
Substances in Electrical and Electronic Devices

UAE.S IEC 62321
قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2017 بشأن النظام اإلماراتي للرقابة على نسب

المواد المقيدة في األجهزة الكهربائية و اإللكترونية

شهـــــــــادة مطابقــــــــــة
CERTIFICATE OF CONFORMITY

جهة معييّنة من قبل هيئة االمارات 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.
TÜV SÜD MIDDLE EAST( L.L.C ) BR OF DUBAI
Ground Floor, business Avenue Building, Sheikh Rashid Rd,
Dubai - United Arab Emirates

+971 4 2350228
www.tuv-sud.ae

esma@tuvsudme.com

هـذه الشـهادة صدرت إلكترونـيـاً وال تحتـاج إلى خـتـم وتـوقـيـع.
للتأكد من صحة هذة الشهادة يرجى زيارة موقع هيئة اإلمارات للمواصفات والمقاييس على

اإلنترنت :
www.esma.gov.ae

أي كشط أو تغيير فى هذه الشهادة يلغيها.
تــــوف ســـود مــيـــدل ايـســـت (ش.ذ.م.م) فـرع دبـي

الطابق - األرضي، مبنى بيزنـس أفـيـنـيـو - شارع الشيخ راشــد
دبى، االمارات العربية المتحدة



1 Softing mobiLink / DBA‐KM‐
020410

Interface for commissioning
parameterization &

maintenance for field devices
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of 2017 to Control
Hazardous Substances in
Electrical and Electronic

Devices

GERMANY
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2 Softing BC‐700‐PB / DDA‐NN‐
006014

Profibus Diagnostic &
Troubleshooting Device with

Accessories: DDA‐NN‐006014,
DDL‐NL‐006010, ACA‐NN‐

006033, ACL‐NN‐006037, ACA‐
NN‐006034, ACA‐NN‐006031

Declaration of Compliance UAE.S IEC 62321
Cabinet Resolution No. 10

of 2017 to Control
Hazardous Substances in
Electrical and Electronic

Devices

GERMANY
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