DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
1. Model aparatury/produkt (numer
produktu, typu, partii lub serii)
2. Nazwa i adres producenta lub jego
upoważnionego przedstawiciela

Typ: SM1
LUMEL S.A.
ul. Sulechowska 1
65-022 Zielona Góra

3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta
4. Przedmiot deklaracji (identyfikacja
aparatury)
5. Wymieniony powyżej przedmiot
niniejszej deklaracji jest zgodny z
odnośnymi wymaganiami unijnego
prawodawstwa harmonizacyjnego:
6. Odwołania do odnośnych norm
zharmonizowanych, które zastosowano,
wraz z datą normy, lub do innych
specyfikacji technicznych, wraz z datą
specyfikacji, w odniesieniu do których
deklarowana jest zgodność:

MODUŁY 2–KANAŁOWE WEJŚĆ ANALOGOWYCH

Dyrektywa EMC – 2014/30/UE
Dyrektywa LVD – 2014/35/UE

EN 61000–6–4:2007
EN 61000–6–2:2005
EN 61010–1:2010

7. Informacje dodatkowe:
Niniejsza deklaracja zgodności traci swoją ważność, jeśli bez uzyskania zgody ze strony firmy LUMEL S.A.
wykonana zostanie modyfikacja, lub zostaną w nim wprowadzone inne zmiany oraz w przypadku montażu w
wyrobie podzespołów, które nie należą do wyposażenia dodatkowego dostarczonego przez firmę LUMEL S.A.,
nieprawidłowego podłączenia wyrobów oraz jego stosowanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem
Ostatnie dwie cyfry określają rok w którym na wyrobie umieszczono oznakowanie CE po raz pierwszy: 05

Zielona Góra, 2016-04-20

–––––––––––––––––––––––––––

(miejsce i data wystawienia)

(nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

LUMEL S.A.
ul. Sulechowska 1,
65-022 Zielona Góra, Poland
tel. +48 68 45 75 100
www.lumel.com.pl

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
1. Model aparatury/produkt (numer
produktu, typu, partii lub serii)
2. Nazwa i adres producenta lub jego
upoważnionego przedstawiciela

Typ: SM2
LUMEL S.A.
ul. Sulechowska 1
65-022 Zielona Góra

3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta
4. Przedmiot deklaracji (identyfikacja
aparatury)
5. Wymieniony powyżej przedmiot
niniejszej deklaracji jest zgodny z
odnośnymi wymaganiami unijnego
prawodawstwa harmonizacyjnego:
6. Odwołania do odnośnych norm
zharmonizowanych, które zastosowano,
wraz z datą normy, lub do innych
specyfikacji technicznych, wraz z datą
specyfikacji, w odniesieniu do których
deklarowana jest zgodność:

MODUŁY 4–KANAŁOWE WEJŚĆ ANALOGOWYCH

Dyrektywa EMC – 2014/30/UE
Dyrektywa LVD – 2014/35/UE

EN 61000–6–4:2007
EN 61000–6–2:2005
EN 61010–1:2010

7. Informacje dodatkowe:
Niniejsza deklaracja zgodności traci swoją ważność, jeśli bez uzyskania zgody ze strony firmy LUMEL S.A.
wykonana zostanie modyfikacja, lub zostaną w nim wprowadzone inne zmiany oraz w przypadku montażu w
wyrobie podzespołów, które nie należą do wyposażenia dodatkowego dostarczonego przez firmę LUMEL S.A.,
nieprawidłowego podłączenia wyrobów oraz jego stosowanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem
Ostatnie dwie cyfry określają rok w którym na wyrobie umieszczono oznakowanie CE po raz pierwszy: 05

Zielona Góra, 2016-04-20

–––––––––––––––––––––––––––

(miejsce i data wystawienia)

(nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

LUMEL S.A.
ul. Sulechowska 1,
65-022 Zielona Góra, Poland
tel. +48 68 45 75 100
www.lumel.com.pl

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
1. Model aparatury/produkt (numer
produktu, typu, partii lub serii)
2. Nazwa i adres producenta lub jego
upoważnionego przedstawiciela

Typ: SM3
LUMEL S.A.
ul. Sulechowska 1
65-022 Zielona Góra

3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta
4. Przedmiot deklaracji (identyfikacja
aparatury)
5. Wymieniony powyżej przedmiot
niniejszej deklaracji jest zgodny z
odnośnymi wymaganiami unijnego
prawodawstwa harmonizacyjnego:
6. Odwołania do odnośnych norm
zharmonizowanych, które zastosowano,
wraz z datą normy, lub do innych
specyfikacji technicznych, wraz z datą
specyfikacji, w odniesieniu do których
deklarowana jest zgodność:

MODUŁY 2–KANAŁOWE WEJŚĆ BINARNYCH

Dyrektywa EMC – 2014/30/UE
Dyrektywa LVD – 2014/35/UE

EN 61000–6–4:2007
EN 61000–6–2:2005
EN 61010–1:2010

7. Informacje dodatkowe:
Niniejsza deklaracja zgodności traci swoją ważność, jeśli bez uzyskania zgody ze strony firmy LUMEL S.A.
wykonana zostanie modyfikacja, lub zostaną w nim wprowadzone inne zmiany oraz w przypadku montażu w
wyrobie podzespołów, które nie należą do wyposażenia dodatkowego dostarczonego przez firmę LUMEL S.A.,
nieprawidłowego podłączenia wyrobów oraz jego stosowanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem
Ostatnie dwie cyfry określają rok w którym na wyrobie umieszczono oznakowanie CE po raz pierwszy: 05

Zielona Góra, 2016-04-20

–––––––––––––––––––––––––––

(miejsce i data wystawienia)

(nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

LUMEL S.A.
ul. Sulechowska 1,
65-022 Zielona Góra, Poland
tel. +48 68 45 75 100
www.lumel.com.pl

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
1. Model aparatury/produkt (numer
produktu, typu, partii lub serii)
2. Nazwa i adres producenta lub jego
upoważnionego przedstawiciela

Typ: SM5
LUMEL S.A.
ul. Sulechowska 1
65-022 Zielona Góra

3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta
4. Przedmiot deklaracji (identyfikacja
aparatury)
5. Wymieniony powyżej przedmiot
niniejszej deklaracji jest zgodny z
odnośnymi wymaganiami unijnego
prawodawstwa harmonizacyjnego:
6. Odwołania do odnośnych norm
zharmonizowanych, które zastosowano,
wraz z datą normy, lub do innych
specyfikacji technicznych, wraz z datą
specyfikacji, w odniesieniu do których
deklarowana jest zgodność:

MODUŁY 8–KANAŁOWE WEJŚĆ BINARNYCH

Dyrektywa EMC – 2014/30/UE
Dyrektywa LVD – 2014/35/UE

EN 61000–6–4:2007
EN 61000–6–2:2005
EN 61010–1:2010

7. Informacje dodatkowe:
Niniejsza deklaracja zgodności traci swoją ważność, jeśli bez uzyskania zgody ze strony firmy LUMEL S.A.
wykonana zostanie modyfikacja, lub zostaną w nim wprowadzone inne zmiany oraz w przypadku montażu w
wyrobie podzespołów, które nie należą do wyposażenia dodatkowego dostarczonego przez firmę LUMEL S.A.,
nieprawidłowego podłączenia wyrobów oraz jego stosowanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem
Ostatnie dwie cyfry określają rok w którym na wyrobie umieszczono oznakowanie CE po raz pierwszy: 05

Zielona Góra, 2016-04-20

–––––––––––––––––––––––––––

(miejsce i data wystawienia)

(nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

LUMEL S.A.
ul. Sulechowska 1,
65-022 Zielona Góra, Poland
tel. +48 68 45 75 100
www.lumel.com.pl

