DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE
CE DECLARATION OF CONFORMITY
Nr / No. 4/2007
My / We:
POMEL Sp. z o. o. ul. Serocka 11, 07-200 Wyszków, Polska
Deklarujemy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że produkt:

Declare, on our sole responsibility, that the product:

Pułapka świetlna na owady DEAL 004
Insect Light Trap DEAL 004
przeznaczona do przyciągania i eliminowania owadów, do której ta deklaracja się odnosi, spełnia wszystkie odpowiednie wymagania zawarte w
Dyrektywach:
designed to attract and trap insects which the declaration refers, complies with all the relevant requirements of the Directives:
1.
Dyrektywą 2006/95/WE dot. Wymagań dla sprzętu elektrycznego i
Directive 2006/95 / EC concerning. Requirements for electrical equipment and
2.
Dyrektywą 89/336/EWG dot. Kompatybilności elektromagnetycznej
Directive 89/336/EWG concerning. Electromagnetic Compatibility
W Dyrektywie 2006/95/WE uwzględnione są następujące normy zharmonizowane:
The Directive 2006/95 / EC included the following standards:
PN-EN 60335-1:2004+A1:2005+A2:2006(U); PN-EN 60335-2-59:2004(U) + A:2006(U) ;
PN-EN 60335-1:2004+A1:2005+A2:2006(U); PN-EN 60335-2-59:2004 (U) + A:2006(U)
W Dyrektywie 89/336/EWG, uwzględnione są następujące normy zharmonizowane:
The Directive 89/336/EWG, are taken into account the following standards:
PN-EN 55014-1:2004;
PN-EN 55014-1:2004
PN-EN 61000-3-2:2004+A2;
PN-EN 61000-3-2:2007
PN-EN 61000-3-3:1997; PN-EN 61000-3-3:1997/A1;2005;
PN-EN 61000-3-3:2011; PN-EN 61000-3-3:1997/A1;2005;
PN-EN 55014-2:1999; PN-EN 55014-2:1999/A1:2004
PN-EN 55014-2:1999; PN-EN 55014-2:1999/A1:2004
Nazwisko i adres osoby mającej miejsce zamieszkania na terytorium UE upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej:
The name and address of the person residing in the territory of the EU authorized to compile the technical documentation:
Monika Zdunek, POMEL Sp. z o. o., ul. Serocka 11, 07-200 Wyszków
Ta deklaracja zgodności traci swą ważność, jeżeli w pułapce na owady wprowadzono zmiany, została przebudowana bez naszej zgody lub jest
użytkowana niezgodnie z instrukcją obsługi.
This declaration becomes an invalid, if the product has been altered or rebuilt without our consent or used in contravention to instruction manual.
Niniejsza deklaracja musi towarzyszyć pułapce na owady w przypadku przekazania własności innej osobie.
This declaration must accompany the unit in case of transfer of ownership to another person.
Dwie ostatnie cyfry roku, w którym oznakowanie CE zostało naniesione:07.
The last two digits of the year wherein the applied the CE marking on electrical equipment: 07
Imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do sporządzenia deklaracji zgodności w imieniu producenta
Name and signature of the person empowered to draw up a declaration of conformity on behalf of the manufacture

Prezes Zarządu / General Manager
Wyszków, dnia 29.01.2007r.

– Paweł Trzciński

