
 

Nr 033 

 

Ja, niżej podpisany, reprezentujący niżej wymienionego producenta 
 

EKTRON Srl 
Via E. Chavola, 2 – 33010 Trasaghis (UD) – Włochy 

 
Niniejszym deklaruję, że poniższe produkty: 
 

T6580A1008, T6580A1016 – wersja dla firmy HONEYWELL 
 

Spełniają wymagania określone w niżej wymienionych Dyrektywach Europejskich (łącznie ze 
wszystkimi załącznikami): 
 

Nr dokumentu Tytuł 

89/336/CEE z dnia 13 maja 1989 r. Harmonizacja ustawodawstwa państw 
członkowskich w odniesieniu do 
Kompatybilności Elektromagnetycznej, ze 
zmianami w Dyrektywach CEE 92/31, 93/68 
91/263 i 93/97 
 

73/23/CEE z dnia 19 lutego 1973 r. Harmonizacja ustawodawstwa państw 
członkowskich w odniesieniu do materiałów, 
które mają być stosowane w określonych 
granicach napięcia 
 

 
oraz w odniesieniu do wszystkich norm i/lub technicznych wymagań określonych w dokumentach 
wymienionych na kolejnej stronie. 

 

 

Trasaghis, 26.05.2008        Dyrektor Generalny 

           Dalla Torre Dino 

 

                DEKLARACJA ZGODNOŚCI 



Nr 033 
Wykaz norm i/lub specyfikacji technicznych, lub ich części, odnośnie niniejszej 

Deklaracji Zgodności 

Nr Edycja Tytuł Części 

EN 55014-1 Listopad 2001 
Kompatybilność elektromagnetyczna – Wskazania dla urządzeń 
gospodarstwa domowego, urządzeń elektrycznych i podobnych – 
Część 1 - Emisje 

 

EN 55014-1-A1 Sierpień 2002 
Kompatybilność elektromagnetyczna – Wskazania dla urządzeń 
gospodarstwa domowego, urządzeń elektrycznych i podobnych – 
Część 1 - Emisje 

 

EN 61000-3-2 Kwiecień 2002 
c Część 3 – 2: limity – Limity emisji prądów harmonicznych 
(urządzenia z prądem wejściowym ˂=16A na fazę 

 

EN 61000-3-3 Czerwiec 1997 
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 3 – 3: limity 
– Ograniczenie fluktuacji i niestabilności napięcia w niskonapię-
ciowych zasilaniach systemów o nominalnym prądzie  ˂=16A 

 

EN 61000-3-3/A1 Maj 2002 
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 3 – 3: limity 
– Ograniczenie fluktuacji i niestabilności napięcia w niskonapię-
ciowych zasilaniach systemów o nominalnym prądzie  ˂=16A 

 

EN 55014-2 Październik 1998 
Kompatybilność elektromagnetyczna – Wymagania dla urządzeń 
gospodarstwa domowego, urządzeń elektrycznych i podobnych – 
Część 2 – Odporność – Norma dla serii produktów 

 

EN 61000-4-2 Wrzesień 1996 
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4: testy i 
techniki pomiarowe – Rozdział 2: testy odporności na wyłado-
wania elektrostatyczne – podstawowa publikacji dot. EMC 

 

EN 61000-4-4 Październik 1996 
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4: testy i 
techniki pomiarowe – Rozdział 4:Testy szybkiego elektrycznego 
rozrywania – podstawowa publikacja dot. EMC 

 

EN 61000-4-5 Czerwiec 1997 
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4: testy i 
techniki pomiarowe – Rozdział 4: testy  i techniki pomiarowe – 
Rozdział 5: testy odporności udarowej  

 

EN 61000-4-6 Listopad 1997 
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4: testy i 
techniki pomiarowe – Rozdział 6:Testy na zakłócenia radiowe 

 

EN 61000-4-11 Czerwiec 1997 
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4: testy i 
techniki pomiarowe – Rozdział 11: testy na odporność zaniku 
napięcia, chwilowych zaników i i zmian napięcia 

 

EN 60730-1 Listopad 1991 
Urządzenia do automatycznego sterowania urządzeniami 
elektrycznymi gospodarstwa domowego i podobnych – Część 1: 
normy podstawowe 

 

EN 60730-2-9 Styczeń 2003 
Urządzenia do automatycznego sterowania urządzeniami 
elektrycznymi gospodarstwa domowego i podobnych – Część 2: 
szczegółowe normy dla urządzeń wrażliwych na temperaturę 

 

 



 

        DECLARATION  OF  CONFORMITY 
  
 

N° 033 
 
I the undersigned, representing the following manufacturing company 
 

EKTRON Srl 
Via E. Chiavola, 3 – 33010 Trasaghis (UD) – Italy 

 
Herewith declare that the products hereunder, i.e.,  
 
 
 

T6580A1008, T6580A1016 - BASIC HONEYWELL  
 
 
comply with the prescriptions given in the following European Directives (including all their 
applicable amendments): 
 

Reference Title 
 

89/336/CEE dt. May 13, 1989 Harmonization of the legislation of the 
member States regarding Electromagnetic 
Compatibility, amended in Directives CEE 
92/31, 93/68 91/263 and 93/97 
 

73/23/CEE dt. February 19, 1973 Harmonization of the legislation of the 
member States regarding electric materials to 
be used within certain voltage limits. 

 
and that all norms and/or technical specifications indicated on the back have been applied.  
 
 
 
 
Trasaghis, 26.05.2008    
 
                                                                                                   The General Administrator  
                                                                                                          Dalla Torre Dino  
 

                                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 



 

N° 033 
References regarding norms and/or technical specifications, 

or parts of these, used for the present Declaration of Conformity  
 

No. Edition Title Parts 

EN 55014-1 November 2001 

Electromagnetic compatibility – Prescriptions for 
household appliances, electrical devices and 
similar –  
Part 1:  Emissions 

 

EN 55014-1-A1 August 2002 

Electromagnetic compatibility – Prescriptions for 
household appliances, electrical devices and 
similar –  
Part 1:  Emissions 

 

EN 61000-3-2 April 2002 

Electromagnetic compatibility (EMC) –  
Part 3 – 2: limits – Limits for the emission of 
harmonic currents (devices with <= 16 A per 
phase input currents) 

 

EN 61000-3-3 June 1997 

Electromagnetic compatibility (EMC) –  
Part 3 – 3: Limits – Limitation of the voltage 
fluctuations and flickering in low voltage power 
supply systems for devices with a nominal 
current of  <= 16 A  

 

EN 61003-3-3/A1 May 2002 

Electromagnetic compatibility (EMC) –  
Part 3 – 3: Limits – Limitation of the voltage 
fluctuations and flickering in low voltage power 
supply systems for devices with a nominal 
current of  <= 16 A  

 

EN 55014-2 October 1998 

Electromagnetic compatibility – requirements for 
household appliances, electrical devices and 
similar –  
Part 2:  Immunity – the Norm for product series  

 

EN 61000-4-2 September 1996 

Electromagnetic compatibility (EMC) –  
Part 4:  testing and measuring techniques – 
Section 2: electrostatic discharge immunity tests - 
EMC basic publication  

 

EN 61000-4-4 October 1996 

Electromagnetic compatibility (EMC) –  
Part 4:  testing and measuring techniques – 
Section 4:  fast electrical transient/burst immunity 
tests - 
EMC basic publication  

 

EN 61000-4-5 June 1997 
Electromagnetic compatibility (EMC) –  
Part 4:  testing and measuring techniques – 
Section 5:  impulse immunity tests  

 

EN 61000-4-6 November 1997 

Electromagnetic compatibility (EMC) –  
Part 4:  testing and measuring techniques – 
Section 6:  immunity against conducted 
disturbances, induced  from radio frequency 
fields   

 

EN 61000-4-11 June 1997 

Electromagnetic compatibility (EMC) –  
Part 4:  testing and measuring techniques – 
Section 11:  immunity tests against voltage voids, 
brief interruptions and voltage variations  

 

EN 60730-1 November 1991 
Automatic electrical control devices for 
household use and similar–  
Part 1:  general norms  

 

EN 60730-2-9 January 2003 

Automatic electrical control devices for 
household use and similar –  
Part 2:  particular norms for temperature-sensitive 
devices  

 

 


