Deklaracja zgodności CE
EC Declaration of Conformity

Roto Frank AG

Producent:
Manufacturer:

Adres:
Address:

Wilhelm-Frank-Platz 1
D-70771 Leinfelden-Echterdingen

Nazwa produktu:

Czujniki okienne (Produkty patrz załącznik 1)

Product description:

(see attachement annex 1)

Wymienione produkty, wprowadzone przez nas na rynek, pod względem wykonania są zgodne z przepisami niniejszej
dyrektywy europejskiej.
The product described above in the form as delivered is in conformity with the provisions of the following European Directives:

2004/108/WE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw
Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej
Directive of the European Parliament and of the council of 15 December 2004 on the harmonisation of the laws of Member
States relating to electromagnetic compatibility

Oznakowanie CE / CE marking:

<-Instrukcja montażu/ Assembly Instruction>
<-Pakowanie / Bag Packaging

Zgodność z dyrektywami jest potwierdzona przestrzeganiem niniejszych norm:
Conformity to the Directives is assured through the application of the following standards:

Numer referencyjny

Data wydania

Numer referencyjny

Data wydania

Reference number

Edition

Reference number

Edition

EN 50130-4
EN 61000-4-2
EN 61000-4-3
EN 61000-4-4
EN 60065

2011-06
2009- 12
2011-04

EN 61000-4-5
EN 61000-4-6
EN 61000-4-11
EN 6100-6-3

2007-06
2009-12
2005-02
2011-09

2010- 11
2011- 10

Ponadto deklarujemy dla tych produktów: (Furthermore we declare for these products:)
W produktach tych nie zostały zastosowane żadne niebezpieczne lub zabronione materiały (ołów, rtęć, kadm, sześciowartościowy chrom, polibromowane
bifenyle (PBB), polibromowany eter fenylowy (PBDE) lub BDE), produkty nie zawierają substancji SVHC, materiały opakowaniowe zawierają odpowiednie
oznakowanie o przydatności do recyklingu, produkty są odpowiednio etykietowane, z uwzględnieniem dyrektyw odnośnie znakowania CE, WEEE (dot. zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego), kraju pochodzenia, nazwy produktu, identyfikacji produktu, certyfikacji itp.
No hazardous or restricted materials are used in the products (lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls (PBB),
polybrominated diphenyl ethers (PBDE) or Deca BDE), the products do not contain SVHCs, the packaging materials contain the relevant marking for
recycling, the products are properly labeled, including requirements from CE marking directives, WEEE, Country of Origin, brand name, product
identification, certification, etc.

Leinfelden, / the 09.07.2015
Roto Frank AG
Z upoważnienia: Thomas Steiert
Dyrektor do spraw rozwoju i konstrukcji okien i drzwi

[Nieczytelny odręczny podpis]

Head of R&D Window and door technology

Nazwisko, Stanowisko
Name, function

Podpis
signature

Niniejsza deklaracja poświadcza zgodność z wymienionymi dyrektywami, ale nie jest ona potwierdzeniem właściwości. Należy przestrzegać
wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, zawartych w dołączonej do produktu dokumentacji.
This declaration certifies the conformity to the specified directives but contains no assurance of properties. The safety documentation accompanying the product shall be

-

1-

considered in detail.

Deklaracja zgodności CE
EC Declaration of Conformity
Załącznik 1
Annex1

Nummer katalogowy

Rodzaj produktu

292101

Czujnik okienny MVS, elementy, klasa B wg VdS

335078

Czujnik okienny MVS, elementy, klasa B wg VdS

292114

Czujnik okienny MVS, elementy, klasa C wg VdS

335079

Czujnik okienny MVS, elementy, klasa C wg VdS

336318

Czujnik okienny MVS, elementy, klasa B wg VdS, system LSN

384016

Zestaw czujników okiennych MVS bez VdS

485530

Zestaw czujników okiennych MVS wraz z instrukcją sabotażową

Leinfelden, / the 09.07.2015
Roto Frank AG
Z upoważnienia: Thomas Steiert
Dyrektor do spraw rozwoju i konstrukcji okien i drzwi

[Nieczytelny odręczny podpis]

Head of R&D Window and door technology

Nazwisko, Stanowisko
Name, function

Podpis
signature

Niniejsza deklaracja poświadcza zgodność z wymienionymi dyrektywami, ale nie jest ona potwierdzeniem właściwości. Należy przestrzegać
wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, zawartych w dołączonej do produktu dokumentacji.
This declaration certifies the conformity to the specified directives but contains no assurance of properties. The safety documentation accompanying the product shall be
considered in detail.
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