Deklaracja zgodnościWE Nr 003/2018
Declaration of conformiĘ

EC No, 003/2018

1. Typ / model:

tJrządzenin wiej**dnnł*fnnr:w* Gr*** fiR.-*§4, GR-*ss, fr{ą-#§*, fi[ą-:§4-§t, *n-I$,ąl_

2" Producent lub przedstawiciel

ijego adresl

Name and address of the manufadurer or his representative

§Lr{ir§ *1S §p*łka : *grani::*nrą nelp*wi*ejej*trrt*śeią sp:. k.
t,ti, R.*einn*r 3, 3§-fi*3 Krai,l*w

3. Deklaracja zgodności została wydana na wyłączną odpowiedzialność

producenta

This declaration of conformiĘ is issued under the sole responsibiliĘ of the manufacturer.

4. Przedmiot deklaracji:
Objed of the declaration:

\jVi***łloryt*f*ny ilir*r:
§r**n tłid*łsdałr plłcne

r"l

5. Przedmiot deklaracjijest zgodny z wymogami zasadńiczymi następujących

dyrekĘw:

The object of the declaration described above is in conformiĘ with the relevent tlnion harmonisation legislation:

Kom p*Ąrbi r:*śclclektr*mag r":cilyczrl*j ffi M{ źn 1 4/3
eźattł"anł*gnatic rrsmpa tlbiźiĄłrWt S0 14/3§/§U
t

łrl imk* :",:* p

fi

/i:iJ

iqei*wmj LVD 3* j" 4/3§lr{".j

low vulłage LVD 2akł/35/§U

6. przedmiot deklaracji spełnia wymagania następujących norm

References to the relevant harmonised standards used or references to the other teńniĆai s§ecifications in relation to
which conformiĘ is declared:

fihJ **S50-1 . ilfifi*+Ą11 :?*il$}+Al :?01**A1fi,ź*1.|ł-,Ą?.źil13
f;{§

EN

§$032,żill

fi
§§03$:ż#"tr7'

§3.j 61**il-3-2:201:1

a*ł,J SlfiOil-3-3:ż013

7. Informacje dodatkowe:
Additiona l

in

formations :

tr(rmk*w

ź7-ii3_żOl§
Miejsce i data wystawienia
(place and date of issue)

Podpis osoby

(name and signa

loneJ

Deklaracja zgodnościWE Nr 007/2018
Declaration of conformiĘ EC No. 007/2018

1. Typ / mode!:
GR_GS2

2,Produc.ntlĘ,;frI::?#::::};i3,:,ł:iii:",
rLrON 3IS §półka z agraniczoną ndpowiedzialno*cią sp,
u|, Ruciana 3, 30-8*3 Kraków

k.

3. Deklaracja zgodnoŚci została wydana na wyłączną odpowiedziatność
This declaration of conformiĘ ,,

,rł:f:j:?ł2

"

responsibiliĘ of the manufacturer

4. Przedmiot deklaracji
Object of the declaration:

l

Centrala portierska systemu Grecn §R-G§?

Guard dgor entryphone switchbaard station Grean GR-G§Z

5. przedmiot

deklaracjijest zgodny z wymogami zasadniczymi następujących
dyrekĘw:

The object of the declaration described above is in conformity with the relevent lJnion harmonisation legislation:

Kompatybilności elektromagneĘczn*j EMC
electrarnagnetic compatibility rMC

2a

żill4l30/r§

14/30/EU

Niskanapięciowej LVD ?il14135/rU
law vołtage LVD ż014/35/rU

6. pzedmiot deklaracji spełnia wymagania następujących norm
*rrłtri:rr:::;:;rłi:x:#r2i:e other tecnniĆaispecirications in relation

References to the relevant harmonised

to

EN 55032:ż015-09; ĘN §503§:201?;
EN 61 000-3-2:200S+A1 :2009+A?,2009;
§N 61 000-3-2:ź014; §N 6,1 0S0-3*3:201 3

7. Informacje dodatkowe:
AdditionaI informations:

Pnnjewaz urządzen!a rnogą pracowaĆ w róznych konfigur,ącjach testy przeprowadzono na
zestawie, który miał byĆ mozliwie największyrn źródłem zakłócgń elektromagnetycznych.

Device maY work in different configuratians, tests were conducted on seł wllięh węs supposed ta
50ur€e of eledromagłletic interferente,

Kraków
16_04_201B
Miejsce i data wystawienia
(place and date of issue)

k

§rłssibie the"targest

Deklaracja zgodnościWE Nr 008/2018
Declaration of conformĘ

EC No. 008/2018

1. Typ / model:
GR_o§l, GR_OSZ, 6§053, GR-ISI-WA, GR-I§1-§A, GR_I§Il-WA
2. Producent lub pzedstawiciel i jego adres:
Name and address of the manufadurer or his representative

ELFON 31S Społka z ograniczoną odpowiedzialnością §p. k.
ul. Ruciana 3, 30-803 Kraków

3. Deklaracja zgodności została wydana na wyłączną odpowiedzialność

producenta

This declaration of mnformity is issued under the sole responsibility of the manufucturer

4. Przedmiot dekIaracji

:

Object of the declaration:

Stacje'zewnętrzne i wewnętrzne wideodomofonu, modele: GfuOSl, GR-osZ, GR-OS3,
GR_IsI_WA, GR_ISl_BA, GR-I§I l_WA.
Wdeo door phone outdoor and indoar stations: GR-OSI, GR-O§Z, GR-1S3, €R-Isl-WA,

GRłsl-§A, GR-Isll-WA.

5. Przedmiot deklaracjijest zgodny z wymogami zasadniczymi następujących

dyrektyw:

The objed of the declaration described above is in conformĘ with the relevent tJnion harmonisation tegislation:

KompaĘbilności elektromagneĘcznej EMC 2014
electromagnetic compatibiliU EMC 2014/30/§U

fia§U

Niskonapięciowej LVD 2S14/3s/EU
tow voltage LVD 2014/35/EU

6. Przedmiot deklaracji spełnia wymagania następujących norm

References to the releuant harmonised standards used or references to the other technical specifications in retation to

§N60950-1,złł{łfłlTł{{&!f,fo'fi'ł;rr'2o11+A2:2a13
Ęltl 55032:201 2+AC:201 3
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3;2013
EN 55024:2010

7. Informacje dodatkowe:
Additiona l information s:

Kraków
2§-04-201B
Miejsce i data wystawienia
(place and date of issue)

Deklaracja zgodnościWE Nr 004/2018
Declaration of conformity

EC No. 004/2018

1. Typ / model:

§witche s*eciowe Foffi GR-§W41, GR-§W81, GR-SW162, GR-§W242

2. Producent lub pzedstawiciel i jego adres:
Name and address of the manufacturer or his represenfutive

ffiLFON ET§ spółka z oEnarriczoną odpowiedz§alnością sp. k.
ul" Ruciana 3, 30-803 Knaków

3. DekIaracja zgodności została wydana na wyłączną odpowiedzialność

producenta

This declaration of conformiĘ is issued under the sole responsibitĘ of the manuhcturer

4. Pnedmiot deklaracji:
Objed of the declaration:

switche sieaiowe

Foffi

Metwork FoE switch

5. Przedmiot dekIaracjijest zgodny z wymogami zasaaniczyml następujących

dyrekĘw:

The oblĆd of the declaration dercribed above is in conformity with the relevent lJnion harmonisation legislation:

Kom patybl l noście|ektnoma

g

netycznej

ffi

M

C 20 1 4/30/EU

Eledrornag netic compatibili$ EMC 20 l4/30/EU
lN

iskona pięeFowe3' LVD 20 14/3 s/ffi U
Low voltage tVD 2014/35/Et"'

6. Przedmiot deklaracji spełnia wymagania następujących norm

References to the relevant harmonised standards used or references to the other technicat specifications in retation to
which conformity is declared:

ENi 55014-

2016+A]. : 2009+A2 : 201 1
ĘN 61000-3-2:ZCI14, §hl 61CIOCI-3-3l20t3
1

:

EN 55014-2:2015

El§ 61000-4-2:2009, EN 61000-4-3; 2006+A1:2008+A2:2010
E|\ 61000-4-4l20tr 2, EN 61000-4-5;2014
Elt,i

610CI0-4-6:2014, ffiN! 61000-4-11:2004
E[§ 60950-1 ;2006+A2:2013

7. Informacje
Add itio n a l

Kraków
1ż-04_201E
Miejsce i data wystawienia
(place and date of issue)

in forma tion s :

Deklaracja zgodnościWE Nr 001/2019
Declaration of conformiĘ

EC No. 001/2019

1. Typ / model;
GR-SW4l, GR-SW8l, GR-SW-162, GR-SW242, GR-§W42, GR-SWBz, GR-SW161, GRSW241, GR-SPr
2. Producent lub przedstawiciel ijego adres:
Name and address of the manufacturer or his representative

ELFON BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp, k.
ul. Ruciana 3, 30-803 Kraków

3. Deklaracja zgodności została wydana na wyłączną odpowiedzialność
This dectaration of conformiĘ,,

,rrv;:lj:?ł'ł," responsibitiĘ of the manufacturer.

4. Przedmiot deklaracji:
Objed of the declaration:

Switche i splittery sieciowe PoE.
PoE

UN

switctles and splitters.

5. Przedmiot deklaracjijest zgodny z wymogami zasadniczymi następujących

dyrekĘw:

The objed of the declaration described above is in

conformĘ with the relevent Union harmonisation legistation:

Kom patybi l noŚci elektro ma

g

netycznej eM C 20 1 4/30/EU

e/ectromagnetic compatibility EMC 2014/30/EU

Niskonapięciowej LVD 20 14/35/=U
low voltage LVD 20J4/35/EU

6" Przedmiot deklaracji spełnia wymagania następujących norm

References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications in relation to
whió conformiĘ is declared:

EN 60950*1 : 2006+411 :2009+A1 :2010+A12..2a1l+A2.2013
EN 55032:2015
§N 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:201 3
EN 55035:2017

7. rnformacje dodatkowe:
Additional informations:

Kraków
24_05-201B
Miejsce i data wystawienia
(place and date of issue)

