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DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE
EC DECLARATION OF CONFORMIT

  
        

 CONFORMITATE DEY/DECLARATIE
 NR: 04165

Niżej podpisany, reprezentujący wymienionego producenta/ The undersigned, representing the following 
manufacture ubsemnatul,reprezentandSr/  : producator urmatorul

LARS , Andrzej Szymański
ul. Świerkowa 14, 64-320 Niepruszewo, Polska

niniejszym deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby/ herewith declares under our sole respon-
sibility that the products /   produsele ca raspundere propria pe declaram prezenta prin 

AURATON 3021,  AURATON 3021RTH

są  zgodne z postanowieniami następujących Dyrektyw WE/ is in conformity with the provisions of the 
following EC directives  : europene directive urmatoarelor prevederile cu conformitate in sunt /

Dyrektywa Niskonapięciowa LVD 73/23/EWG ze zmianami 93/68/EWG/ the European Low Voltage Directive 
73/23/EEC amended by 93/68/EEC  93/68/EEC de amendata 73/23/EEC utzsca jVolta pentru Europeana Directiva /
(Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 12.03.2003 w sprawie zasadniczych 
wymagań dla sprzętu elektrycznego – Dz.U. Nr 49, poz. 414) 

Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC 89/336/EWG ze zmianami 91/263/EWG, 92/31/EWG, 
93/68/EWG/ the Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/EEC amended by 91/263/EEC, 92/31/EEC, 
93/68/  91/263/EEC de amendata  89/336/EEC  lectromagneticeE Compatibilitatii Directiva /EEC
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.04.2003 w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z 
zasadniczymi wymaganiami dot. kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania – Dz.U. Nr 90,
poz. 848)

Dyrektywa R&TTE  1999/5/WE / Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council of 9 March 
1999 on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformit

 
1999/5/EC

 acestora conformitatii a reciproca recunoasterea si telecomunicatii de terminale
 echipamentelor a si radio echipamentului asupra 1999 martie 9 din Consiliului a si European Parlamentului a 

 Directivay/

(Ustawa z dn. 16.07.2004 – Prawo telekomunikacyjne, Dz. U. Nr 171 poz. 1800  oraz  Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dn. 15.04.2004 w sprawie  dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń 
końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi 
wymaganiami oraz ich oznakowania – Dz. U. Nr 73 poz. 659)

Normy zharmonizowane zastosowane do wykazania zgodności z wymaganiami zasadniczymi wymienio-
nych  Dyrektyw/ Harmonized standards used for showing compliance with the essential requirements in the
specified directives/

 mentionate directivele in
 esentialerintele ce cu conformitatea demonstra a pentru folosite armonizate tandardeleS

:

 ETSI EN 301 489-1 V1.8.1, ETSI EN 301 489-3 V1.4.1
ETSI EN 300 220-1 V2.3.1, ETSI EN 300 220-2 V2.3.1

PN-EN 60950-1:2007, PN-EN 60730-1:2002, PN-EN 60730-2-9:2006

Oznaczenie roku, w którym naniesiono znak CE/ Year in which the CE marking was affixe /Anuld
 aplicat fost a  CEuljmarca care in

  
: 12

Miejscowość, data/ Place, date : ocul,dataL / Poznań, 15.01.2016

Andrzej Szymański, Właściciel
Nazwisko, funkcja i podpis osoby upoważnionej/ Name, function and signature of authorised 
pers  autorizate persoanei semnatura si Numele,functia /on

 


