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DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DA UE

Fabricante:    Free2Move eSolutions S.p.A.

Morada: Via Privata Anton Francesco Grazzini, 14 

Cidade: 20158 Milão, ITÁLIA

DECLARA que o(s) seguinte(s) produto(s)

Dispositivo(s) de carga para veículos elétricos
easyWallbox, código(s) de artigo(s):

EPSG.EWC10APE FXX F2ME.EWC10APEFXX
EPSG.EWC08APEFXX F2ME.EWC08APEFXX
EPSG.EWC06APEFXX F2ME.EWC06APEFXX
EPSG.EWC10AP0GXX F2ME.EWC10AP0GXX
EPSG.EWC08AP0JXX F2ME.EWC08AP0JXX

desde que o(s) produto(s) seja(m) instalado(s), mantido(s) e utilizado(s) para a(s) sua(s) aplicação(ões) 
prevista(s) e permitida(s) de acordo com a prática profissional, normas de instalação, instruções de 
operação e de instalação, esteja(m) em conformidade com as seguintes Diretivas Europeias, normas 
europeias harmonizadas e normas internacionais:

Diretiva de Baixa Tensão (DBT) 2014/35/UE (DIRETIVA 2014/35/UE DO PARLAMENTO E DO CONSELHO 
EUROPEUS)
EN 61851-1:2019 “Sistema de carga condutiva para veículos elétricos - Parte 1: Requisitos gerais”

Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética (CEM) 2014/30/EU (DIRETIVA 2014/30/EU DO PARLAMENTO 
E DO CONSELHO EUROPEUS)

IEC 61851-21-2:2018 “Sistema de carga condutiva para veículos elétricos - Parte 21-2: Requisitos dos 
veículos elétricos para ligação condutiva à alimentação CA/CC - Requisitos de EMC para sistemas de carga 
exteriores para veículos elétricos’

Diretiva sobre equipamentos de rádio (VERMELHO) 2014/53/UE (DIRETIVA 2014/53/UE DO PARLAMENTO 
E DO CONSELHO EUROPEUS)

EN 300 328 V2.1.1:2016 “Sistemas de transmissão de banda larga; Equipamentos de transmissão de 
dados a operarem em banda ISM (Industrial Sientific and Medical) de 2,4 GHz e a utilizarem técnicas de 
modulação de banda larga”

Diretiva 2011/65/UE relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em 
equipamentos elétricos e eletrónicos e que altera o Anexo II da Diretiva 2015/863/UE delegada.

Aviso importante: Quaisquer alterações feitas ao(s) produto(s) sem o consentimento prévio da 
Free2Move eSolutions S.p.A., invalidará(ão) a presente declaração. Esta declaração certifica a conformidade 
com as diretivas mencionadas, mas não implica qualquer garantia quanto às características do(s) produto(s). 
Esta declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.

Ano da marcação CE: 2020

Local: Milão - ITÁLIA 
Data: 05/05/2021
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Roberto Di Stefano
Chief Executive Officer


