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My, jako producent / We, as manufacturer 

Legrand Zrt. (Ipartelepi út 14., 6600 Szentes, Hungary)

deklarujemy, że produkt (y):

declare that the product(s):

8 630 91/92/93/94/95 8 631 91/92/93/94/95/96 8 632 91/92/93/94/95 8 633 91/92/93/94/95/96 

8 634 91/92/93/94/95/96 8 635 91/92/93/94/95/96 8 636 91/92/93/94/95 8 637 91/92/93/94/95 

8 638 91/92/93/94/95 8 639 91/92/93/94/95 

pod warunkiem wykorzystywania ich zgodnie z przeznaczeniem on condition that it is (they are) used in the manner intended

i/lub instalowania zgodnie z obowiązującymi normami and/or in accordance with the current installation standards

i/lub zaleceniami technicznymi producenta. and/or with the manufacturer's recommendations.

Certyfikowanego przez:

nr certyfikatu:

Data uzyskania:

miejsce:

Rok umieszczenia oznakowania CE:

Year of affixing CE marking:

spełniają wymagania Dyrektyw(y): satisfies(y) the provisions of EU Directive(s):

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE 
EU DECLARATION OF CONFORMITY    

Łączniki serii Structura

Niloe step switches 

Rodzaje mechanizmów: / Type variants:

8 631 01/05/06/07108/09/10/11/15/16/18/43/44/45/46 

n
o
 190238A

8 633 01/05/06/07108/09/10/11/15/16/18/43/44/45/46 

8 635 01/05/06/07108/09/10/11/15/16/18/43/44/45/46 

Akcesoria: / Accessories:

8 634 01/05/06/07108/09/10/11/15/16/18/43/44/45/46 

           Téléphone / Phone: 00 36 63/510-200                                                   Télécopie / Fax: 00 36 63/510-210                                                      

Szentes, 2020-03-25
Laszlo Karolyi

Dyrektor Naczelny

BUREAU VERITAS Certification

Szentes 

2020

ISO 9001: 2015

Certificat nr FR054813-1

02 październik 2019

2014/35/EU (2014-02-26) "Low Voltage" Directive

2011/65/UE z dnia 08-06-2011 r. ze zmianami 2015/863 z 

dnia 31 marca 2015 r."RoHS" w sprawie ograniczenia 

stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w 

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

2011/65/EU (08-06-2011), modified by 2015/863 

(31-03-2015) "RoHS" use of certain hazardous 

substances in electrical and electronic equipment

The said product has been conceived, manufactured and

controlled within the guidelines of a quality insurance

system which is certified to be conform with:

Wymienione wyroby były projektowane, produkowane

i kontrolowane w ramach systemu zarządzania jakością

zgodnego z: 

This declaration of conformity issued with exclusive 

responsibility of manufacturer.

Niniejsza deklaracja zgodności została wydana na wyłączną 

odpowiedzialność producenta.

IEC 60669-1:2017

Wymagania zapewniają zgodność z dyrektywami 

poprzez zgodność z poniższymi normami:

These provisions are ensured for the Directive(s) by 

conformity to the following standard(s):

2014/35/UE z dnia 26-02-2014 dyrektywa "Niskiego 

napięcia"


