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PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWE ECW EDWARD
WROŃSKI
Krakowska 588 , 43-300 Bielsko-Biała
tel. 665507087 NIP: 547-016-80-24
http://ecw.bielsko.pl

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 1/2015
DECLARATION OF CONFORMITY 1/2015
My Firma (We Firm)

P.P.H. ECW EDWARD WROŃSKI
43-300 Bielsko-Biała , ul. Krakowska 588

…………….............................................................................................................................................

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone symbolem:
Declare under our sole responsibility that the product types:

Wtyczka nierozbieralna, do urządzeń klasy II, z łącznikiem lub bez, z przewodami
H03VVH2-F 2 x 0,5 mm2 , 2 x 0,75 mm2
Non rewirable plug, for class II equipment, with or without switches, with cables
H03VVH2-F 2 x 0,5 mm2 , 2 x 0,75 mm2
Ecw ; W ; LI ;
~250 V ; 2,5 A ;

; IP20

W1 (AC 8) ;
~250 V ; 2,5 A ;
; IP20
..........................................................................................................................................................
(nazwa , typ lub model)
(name, type or model)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:
Dyrektywa niskonapięciowa:
Low Voltage Directive

2006/95/WE

Dyrektywa kompatybilności
elektromagnetycznej
Electromagnetic Compatibility
Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:
Restriction of Hazardous Substances ROHS
Potwierdzająca zgodność
z normami zharmonizowanymi:
on basis of compiance with the harmonized standards:

2004/108/WE

Wyroby zostały zbadane przez:
Samples have been tested by:

AUDYTY BADANIA CERTYFIKATY TARNASLIGHT

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089.)
(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie zasadniczych
wymagań dotyczących ograniczenia stosowania niektórych
niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym z 10 maja 2013 Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

PN – EN 50075 : 2001
IDT EN 50075 : 1990
dr inż. MAREK KURKOWSKI
ul. Gajcego 8 m 24 , 42-224 Częstochowa

15

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....15.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Bielsko-Biała 21. 06. 2015.

......................................................................

(miejsce i data wystawienia)

(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)

