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My (nazwa dostawcy)
We (supplier`s name)
(adres)
(address)

LOVATO ELECTRIC S.p.A.

Via Don E. Mazza, 12 – 24020 Gorle – Bergamo - ITALY

deklarujemy, na naszą wyłączną odpowiedzialność, że produkty
declare under our sole responsibility that the products
Powyższa deklaracja
zgodności jest zgodna z
Europejskim Standardem
EN 45014 „Ogólne kryteria
dla deklaracji zgodności
dostawców”.
Powyższe kryteria zostały
wybrane na podstawie
międzynarodowej
dokumentacji, w
szczególności – ISO/IEC
Przewodnik 22 „Informacje
o producenckiej deklaracji
zgodności ze standardami
czy innymi technicznymi
specyfikacjami”

This declaration of
conformity is In compiance
with the European Standard
EN 45014 ‘General criteria
for supplier`s declaration of
conformity”.
The basis for criteria has been
found in international
documentation, particularly in:
ISO/IEC Guide 22
‘Information on manufacture`s
declaration of conformity with
standards or other technical
specifications.
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Rozłączniki izolacyjne

GE..E, GE..ET4, GEX6…, GEX7…, GEX8…

Three-pole and four-pole
changeover switches and accessories
(nazwa, typ lub model, partia lub numer seryjny produktów, możliwe źródła oraz numer produktu)
(name, type or model, batch or serial number, possible sources and number of item)

są zgodne z następującymi dyrektywami
are In conformity with the following directives
Dyrektywa Niskiego Napięcia nr 2006/95/CE
Low Voltage Directive no. 2006/95/EC
Dyrektywa Elektromagnetycznej Kompatybilności nr 2004/108/CE
Electromagnetic Compatibility Directive no. 2004/108/EC
Jest to potwierdzone poprzez zgodność z następującymi standardami
This is documented by the conformity with the following standards
EN 60947-7
EN 60947-3
(tytuł i/lub numer certyfikatu jakości lub innego dokumentu prawnego, data wydania)
(title and/or number and date of issue of the standard or other normative documents)

Ing. D. Perani

Product Manager

(Nazwisko i podpis osoby upoważnionej)
(Name and signature of authorized person)
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