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Firma :
We :

LEGRAND Zrt.
Ipartelepi ut 14., H-6600 Szentes, Hungary

deklaruje, że wyroby :
declare that the product(s) :

Łączniki i pryzciski serii Valena Life

Varianty:
Mechanizmy:
752001/02/03/05/06/07/08/10/11/16/17/18/23/25/27/28/29/30/31/32/41
IP44 referencje z białym przyciskiem
752151/55/56/58/59/61/64/66/67/71/75/76
Referencje z przyciskiem bez ramki
752101/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/14/15/16/18/21/22/23/24/26/28/29/30/32/48/66,
752201/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/15/16/18/21/22/23/24/26/28/29/30/32/48/66,
752301/02/03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/15/16/18/21/22/23/24/26/28/29/30/32/48/66,
752401/02/03/05/06/07/08/09/10/11/12/26/28/29/30/48,
752501/02/03/05/06/07/08/09/10/11/26/28/29/30/48, 752601/02/03/05/06/07/08/09/10/11/26/28/29/30/48,
Akcesoria:
665090/91, 752054/55/56/59, 752143/44/45/46, 752243, 752343/44/45/46, 754001/02/03/04/05/06/07/11/12/
13/21/31/32/33/34/35/41/42/43/44/45/46/47/51/52/53/61/62/63/64/65/71/72/73/74/75/81/82/83/84/85/91/
92/93/94/95, 754101/02/03/04/05/11/12/13/14/15/21/21/22/23/24/25/31/32/33/34/35/36/37/41/42/43/44/
45/51/52/53/54/55/61/62/63/64/65/71/72/73/74/75/81/82/83/84/85/91/92, 754201/02/11/12,
755000/01/02/10/11/12/20/21/22/30/31/32/40/41/42/50/51/52/70/71/72,
755100/01/02/10/20/21/22/30/31/32/40/41/42/50/51/52/60/61/62/80/81/82,
755210/11/12/20/21/22/70/71/72

spełniają wymagania Dyrektywy :
satisfies(y) the provisions :

Dyrektywy 2006/95/WE z dnia 12-12-2006 'Niskiego napięcia' (LVD)

i / lub
and / or

2011/65/UE z dnia 8-07-2011 r. "RoHS"
w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji
w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

i/lub instalowania zgodnie z obowiązującymi normami
i/lub zaleceniami technicznymi producenta.

on condition that it is (they are) used in the manner intended
and/or in accordance with the current installation standards
and/or with the manufacturer's recommendations.

Wymagania zapewniają zgodność z dyrektywą poprzez zgodność z poniższymi normami :
These provisions are ensured for Directive(s) by conformity to the following standard(s) :

IEC 60669-1 (1998 ) + A1 (1999) + A2 (2006)
MSZ EN 60669-1: 2000
MSZ EN 60669-1: 1999/A2:2009
MSZ EN 60669-1: 1999/A1:2004

Wymienione wyroby były projektowane, produkowane
i kontrolowane w ramach systemu zarządzania jakością
zgodnego z :

The said product has been conceived, manufactured and
controlled within the guidelines of a quality insurance
system which is certified to be conform with :
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ISO 9001: 2008

ceryfikowanego przez:
by
data uzyskania:
miejsce:

BUREAU VERITAS Certification
Certificat nr FR011998-1
21listopada 2013
Szentes

Szentes, 2015-04-10

Laszlo Karolyi

Rok, w którym oznakowano znakiem CE :
Date of affixing CE marking :
Telefon : (00 36) 63/510200

2014
Dyrektor Naczelny
Faks :(00 36) 63/510210

