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My LEGRAND FRANCE

We 128, Avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES CEDEX - FRANCE

deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkt (y):

declare under our sole responsibility that the product(s)          :

znak handlowy : LEGRAND

Opis:  Liczniki energii 3F 125A - MID seria EMDX3

designation : 3 - phase meter 6M 125A direct  -  MID

Wyprodukowano przez: LEGRAND 

manufactured by : BP 30076

87002 LIMOGES CEDEX FRANCE

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.

2014/32/UE z 26 lutego 2014 r. (MID) 2014/32/UE of 26 February 2014 (MID)

trade mark :

2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 (Niskiego napięcia)

412075

 DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE 
10.0039.01

EU DECLARATION OF CONFORMITY    

2014/35/EU of 26 February 2014 (Low Voltage)

jest (są) zgodne z odpowiednim harmonizującym 

prawodawstwem Unii :

is (are) in conformity with the relevant Union 

harmonisation legislation :
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EN 50470-1: 2006, EN 50470-3: 2006

Produkt jest zgodny z produktem opisanym w 

certyfikacie badania typu UE nr SGS0387 wydanym 

przez Jednostkę Notyfikowaną 0120

The product match theproduct described in the EU 

type examination certificate No. SGS0387 issued by 

the Notified Body 0120

W oświadczeniu tym stwierdza się, że spełniono 

zasadnicze wymagania określone w załączniku I

oraz w odpowiednim dokumencie wykazano szczególne 

załączniki  dla danego typu urzadzenia

This declaration state that the fulfilment of the 

essential requirements  set out in the annexe I and in 

the relevant instrument specific annexes has been 

demonstrated

VARESE, 19/09/2018
Marcello RE

EN 50470-1: 2006, EN 50470-3: 2006

Dyrektor Rozwoju SBU Dystrybucja Energii

Wymagania zapewniają zgodność poprzez zgodność z 

poniższymi normami :

These provisions are ensured by conformity to the 

following standard(s):

2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 (Kompatybilności 

elektromagnetycznej)
2014/30/EU of 26 February 2014 (Electromagnetic 

Compatibility)

2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. ze zmianami 

2015/863 z dnia 31 marca 2015 r."RoHS 2" 2011/65/UE of 8 June 2011 modified by 2015/863 of 

31 March 2015 (RoHS 2)


