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DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
DECLARATION OF CONFORMITY EU
Model produktu/produkt
Product model / product
Nazwa i adres producenta:
Name and address of the
manufacturer:

PS-160, PS-160 IP44, PS-170, PS-170 IP44, PS-170G, PS-170G IP44
„JONEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Sikorskiego 22, 78-400 Szczecinek

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer
Przedmiot deklaracji:
Object of the declaration:

Przedłużacz jednokrotny, nierozbieralny, na przewodzie dwużyłowym (PS-160, PS-160 IP44), na przewodzie trzy
żyłowym (PS-170, PS-170 IP44, PS-170G, PS-170G IP44; G - guma)
Extension single, disassembled, on the two wire cable (PS-160, PS-160 IP44), on the three wire cable (PS-170, PS170 IP44, PS-170G, 170G PS-IP44; G - rubber).

Wymieniony powyżej
przedmiot niniejszej
deklaracji jest zgodny z
odnośnymi wymaganiami
unijnego prawodawstwa
harmonizacyjnego:
The aforementioned object of
the declaration is in
conformity with the relevant
Union harmonization
legislation:

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego
przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia
DIRECTIVE 2014/35/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on the
harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical
equipment designed for use within certain voltage limits
Dyrektywa Unii Europejskiej i Rady Europy 2001/65/UE – RoHS („Restriction of use of certain Hazardous
Substances”) z dnia 8 marca 2011 i wdrożoną do prawa polskiego rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dniem
8 maja 2013
DIRECTIVE 2011/65/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 8 March 2011 on the restriction
of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

Odwołania do odnośnych
norm zharmonizowanych,
które zastosowano, lub do
innych specyfikacji
technicznych, w stosunku do
których deklarowana jest
zgodność:
References to the relevant
harmonized standards used
or other technical
specifications in relation to
which conformity is declared:

PN-IEC 60884-1 : 2006+A1:2009 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego Część 1: Wymagania

Podpisano w imieniu:
Signed on behalf of the:
(miejsce i data wydania):
(Place and date of issue)
(imię i nazwisko, stanowisko)
(podpis):
(Name, function) (signature):

ogólne,

PN-IEC 60884-1 : 2006+A1:2009 Plugs, socket-outlets and for household and similar use. Part 1: General requirements
PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napięcie
znamionowe 250 V i prądy znamionowe do 16 A.

PN-E-93201:1997 Plugs, socket-outlets and for household and similar use. Plugs, socket-outlets and at rated
voltage 250 V and the rated currents up to 16 A
Badania pełne w zakresie bezpieczeństwa użytkowania na zgodność z wymaganiami normy PN-IEC 608841:2006+A1:2009, oraz PN-E-93201:1997 wykonane przez Ośrodek- Badawczo- Rozwojowy PREDOM – OBR
The complete tests in the field of safety for compliance with the requirements of IEC 60884-1: 2006 + A1: 2009
and PN-E-93201: 1997 performed by Ośrodek- Badawczo- Rozwojowy PREDOM – OBR

Piotr Jonczyk, Prezes Zarządu / Chairman of the Board
Szczecinek, 01.09.2016
Piotr Pawłowski, Kontroler Jakości / Quality controller
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