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DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE 
i deklaracja włączenia “maszyny nieukończonej” 

Zgodnie z Dyrektywami: 2004/108/WE (EMC); 
2006/42/WE (MD) załącznik II, część B 

Numer 
 

152 
A60 

Załącznik 
G.18h 

Kontr 6.00 

07/2010 

 
Uwaga: Treść niniejszej deklaracji odpowiada informacjom zawartym w oficjalnym dokumencie, który znajduje się w siedzibie firmy Nice S.p.a., 
a w szczególności jego ostatnia wersja dostępna przed publikacją obecnego Nice&Safe. Zawarty tu tekst został dostosowany dla potrzeb druku. 
 
Nazwa producenta:  NICE S.p.A. 

Adres:   Ul. Pezza Alta, 13 – 31046 Rustignè di Oderzo (TV) Włoch 

Osoba autoryzowana do 
przygotowania dokumentacji 
technicznej:  

Pan Oscar Marchetto. 

Adres:  Ul. Pezza Alta, 13 – 31046 Rustignè di Oderzo (TV) Włoch 

Typ urządzenia:  Centrala sterująca z 2 silnikami 230V p.p. 

Model / Typ:   A60 

Akcesoria:  Odbiornik radiowy mod. SMXI 
 
Niżej podpisany Luigi Paro, w charakterze Członka Zarządu Spółki oświadcza na własną odpowiedzialność, że 
urządzenie wyżej wymienione jest zgodne z rozporządzeniami ustalonymi w następujących dyrektywach: 
  

 DYREKTYWA 2004/108/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 grudnia 2004 dotycząca 
zbliżenia legislacyjnego krajów członkowskich w odniesieniu do kompatybilności elektromagnetycznej, 
która uchyla dyrektywę , 89/336/EWG, zgodnie z następującymi normami zharmonizowanymi: 
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007 

 
Ponadto urządzenie jest zgodne z następującą dyrektywą, zgodnie z wymogami przewidzianymi dla “maszyn 
nieukończonych”: 
 

Dyrektywa 2006/42/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia maja 2006 roku, dotycząca 
maszyn, która modyfikuje dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie) 
 
● Oświadcza się, że omawiana wyżej dokumentacja techniczna została przygotowana zgodnie z załącznikiem VII B dyrektywy 
2006/42/WE oraz że jest ona zgodna z następującymi wymogami podstawowymi: 
1.1- 1.1.2- 1.1.3- 1.2.1-1.2.6- 1.5.1-1.5.2- 1.5.5- 1.5.6- 1.5.7- 1.5.8- 1.5.10- 1.5.11 
● Producent zobowiązuje się do przekazania władzom krajowym, w odpowiedzi na umotywowane żądanie, informacji dotyczących 
“maszyny nieukończonej”, zachowując nienaruszone prawa własności intelektualnej.  
● W przypadku, kiedy “maszyna nieukończona” została wprowadzona do użytku w kraju europejskim, w którym język obowiązujący 
jest inny od języka używanego w tej deklaracji, obowiązkiem importera jest załączenie tłumaczenia do niniejszej deklaracji. 
● Ostrzega się, że “maszyna nieukończona” nie może zostać wprowadzona do użytku, dopóki nie zostanie wcześniej zadeklarowana 
zgodność maszyny końcowej, do której zostanie włączona, z zaleceniami dyrektywy 2006/42/WE (o ile dotyczy). 

 
Ponadto urządzenie jest zgodne z następującymi normami: 
EN 60335-1:2002 + A1:2004 + A11:2004 + A12:2006 + A2:2006 + A13:2008 
EN 60335-2-103:2003 
 
Ponadto urządzenie jest zgodne, w sposób ograniczony dla zastosowanych elementów, z następującymi normami: 
EN 13241-1:2003, EN 12445:2002, EN 12453:2002, EN 12978:2003 
 
 
 
 

Oderzo, 15 Lipiec 2010 Inż Luigi Paro 
(Członek Zarządu Spółki) 

 

 
 


	Strona: 
	z: 



