DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE
CE DECLARATION OF CONFORMITY
Nr / No. 1/2016
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 DUO / LT-30 / LT-60
Insect Light Trap DUO / LT-30 / LT-60

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. 2006/42/WE, dot. maszyn wdrożonej do prawa polskiego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r.(Dz. U. Nr 199,poz
1228).
2006/42/WE, relating to machinery that have been implemented into the Polish law, by the Regulation of the Minister of Economy on 21 October 2008.
2. 2006/95/WE dot. sprzętu elektrycznego, wdrożonej do prawa polskiego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r.(Dz. U. Nr 155
z 2007, poz.1089),
2006/95/WE, relating to electrical equipment that have been implemented into the Polish law, by the Regulation of the Minister of Economy on 21 August
2007.
W celu uzupełnienia odpowiednich wymogów bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska, zawartych w n/w Dyrektywach uwzględniono następujące
normy zharmonizowane:
In order to complete the relevant requirements of safety, health and environmental protection contained in the above Directives following standards been
applied :
1. PN-EN 60335-2-59:2007 + PN-EN 60335-2-59:2007/A2:2012
2. PN-EN 60335-1:2012
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:16.
The last two digits of the year wherein the applied the CE marking on electrical equipment: 16
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 manufacturer

Prezes Zarządu / General Manager
– Paweł Trzciński
Wyszków, dnia 24.03.2016r.

