
 

 

  

                                                

 جهة معيّينة 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. 

Any changes or modification on this certificate will affect its validity. 

 

 
 ختم وتوقيع.هذه الشهادة صدرت إلكترونياً وال تحتاج إلى 

للتأكد من صحة هذة الشهادة يرجى زيارة موقعنا على اإلنترنت  
www.esma.gov.ae 

.أي كشط أو تغيير فى هذه الشهادة يلغيها  

Intertek International Ltd.  
Floor Millennium Plaza Tower Sheikh Zayed Road PO Box 26290  th14

Dubai, UAE 

 انترتك انترناشيونال ليمتد 

 دبي إ.م.ع  26290شارع الشيخ زايد. ص.ب:   14ميلينيوم بالزا الطابق  
 

+971 4 317 8777 
www.intertek.com   

info.dubai.gs@intertek.com 

Certificate Number: 20-02-06425/E20-02-001625/NB0007 الشهادة رقم :  

Issue Date: 27-February-2020 االصدار تاريخ :  

Valid Until: 26-February-2023  لغاية صالحة :  

Issued To:   CMP Products Middle East FZE 

OFFICE 2W; ROOM NO 410, DUBAI AIRPORT FREE ZONE 

DUBAI UAE 

:  إلى أصدرت  

   

Product Category: ECAS-Ex Electro-mechanical 

Equipment 

 المعدات الكهربائية والميكانيكية 

ي البيئة المتفجرة  
 

المستخدمة ف  

: المنتج  تصنيف  

Product Name: Refer to the schedule المرفق  التسجيل بيان انظر : المنتج اسم   

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

 
 

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

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

 
 
 

Cabinet Resolution No. 23 for the year 2016 for Electrical Equipment Used in Potentially Explosive Environment 

http://www.esma.gov.ae/
http://www.esma.gov.ae/
http://www.intertek.com/
mailto:info.dubai.gs@intertek.com


 
 

 بیــــان التــسجیل 
SCHEDULE OF CERTIFICATION 
Emirates Authority for Standardization and Metrology 
EMIRATES CONFORMITY ASSESSMENT SCHEME 
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 انترتك انترناشيونال ليمتد 

 إ.م.ع دبي  26290شارع الشيخ زايد. ص.ب:   14ميلينيوم بالزا الطابق  
 

Certificate 
Number: 

20-02-06425/E20-02-001625/NB0007 الشهادة رقم :  

Valid Until: 26-February-2023 
: لغاية صالحة   

 

  رقم
 التسلسل 

No. 

التجاري  االسم  
Brand Name 

الطراز  رقم  
Model Number 

المنتج  تفاصيل  
Product Details 

 التقارير 
Report Ref. No. 

المطبقة  المواصفات  
Applicable Standards 

المنشأ   بلد  
Country of 

Origin 

1 CMP TMC2 Range of Cable Glands 
IECEx CML 18.0192X 

GB/CML/ExTR19.0052/00 
GB/CML/QAR19.0001/00 

IEC 60079-0:2017 Edition:7.0 
IEC 60079-31:2013 Edition:2 
IEC 60079-7:2017 Edition:5.1 
IEC 60079-7:2015 Edition:5.0 

United Kingdom 

-NOTHING FOLLOWS- 
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