
 

 

 
 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI  

nr 20/2013 

 

Producent:  

              Fabryka Żarówek „HELIOS” Sp. z o.o. 

Adres: 

 40- 224 Katowice ul. 1-go Maja 11/13 

Nazwa wyrobu: 

 Oprawy Promiennikowe 

Karty katalogowe (Typ wyrobu): 
KK-OP  (z przełącznikiem 3P, bez przełącznika)            

 

Deklarujemy, że wyroby wyszczególnione w wyżej wymienionych kartach katalogowych, przy założeniu 

ich prawidłowego zainstalowania i użytkowania zgodnego z dobrą praktyką inżynierską, spełniają 

postanowienia: 

Dyrektywy niskiego napięcia LVD 2006/95/WE. 

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2004/108/WE. 

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych 

niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 

 

Spełnienie postanowień dyrektywy zostało wykonane w oparciu o normy zharmonizowane:  

PN-EN 60335-2-71 Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego. 

Wymagania szczegółowe dla elektrycznych urządzeń grzejnych stosowanych w hodowli i chowie zwierząt.  

PN-EN 61000-3-2 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Dopuszczalne poziomy. Poziomy 

dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika < lub = 16A).  

PN-EN 61547 Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych – wymagania dotyczące 

kompatybilności elektromagnetycznej. 

Rok naniesienia znaku CE: 2005    

                     
Katowice 15.10.2013 r.  

                                                                   



 

 

 
 

DECLARATION OF CONFORMITY  

No. 20/2013 

 

Manufacturer:  

 Fabryka Żarówek „HELIOS” Sp. z o.o. 

Manufacturer’s Address: 

 40- 224 Katowice ul. 1-go Maja 11/13 

Product’s name: 

 Infrared Radiation Cover 

Data sheets (Product’s type): 
KK-OP  (with switch 3P, without switch)            

 

We declare, that the above mentioned goods, making the assumption that they are properly installed and 

used in accordance with good engineering practice comply with following regulations:  

Low Voltage Directive (LVD) 2006/95/ECC. 

Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2004/108/ECC. 

Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council on the restriction of the use of 

certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. 

 

The compatibility has been achieved basing on the following harmonized standards:  

PN-EN 60335-2-71 Safety of household and similar electrical appliances. Particular requirements for 

electrical heating appliances for breeding and rearing animals. 

PN-EN 61000-3-2 Electromagnetic compatibility (EMC). Limits. Limits for harmonic current 

emissions (equipment input current <= 16 A per phase) 

PN-EN 61547 Equipment for general lighting purposes – EMC immunity requirements. 

 

 

CE introduction year: 2005 

 

Katowice, 15.10.2013  

                                                                                                             


