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Deklaracja Zgodności UE
nr 0001/2017
1. Model aparatury / produktu (numer produktu, typu, partii lub serii):
P416 Bezhalogenowa puszka do betonu lanego/wibrowanego z wlotem Ø60 mm, osprzętowa
P417 Bezhalogenowa puszka do betonu lanego/wibrowanego z wlotem Ø35 mm, oświetleniowa (wypust)
P418 Bezhalogenowe skrzydła mocujące/uchwyty do puszek P416 i P417 do mocowania na zbrojeniu

2. Nazwa i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela
Dystrybutor: MILTO Sp. z o.o., Graniczna 43 D-E-F, 41-408 Mysłowice

3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta
Primo GmbH, Reiffeisenweg 1, D-84544 Aschgau na podstawie przekazanej dokumentacji
4. Przedmiot deklaracji (identyfikacja produktu)
Puszki elektroinstalacyjne do betonu lanego przybijane (szalunek) lub klejone do stołu montażowego w
budownictwie wielkopłytowym służące do mocowania gniazdek, wyłączników lub przełączników lub jako
wypusty do oświetlenia. W połączeniu ze skrzydłami mocującymi P418 możliwe jest mocowanie do zbrojenia.

5. Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami
unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego
Dyrektywa LVD – 2014/35/UE w sprawie harmonizacji ustwodaws państw członkowkich odnoszącxch się do
udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia
Dyrektywa RoHS – 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (wersja przekształcona)

6. Odwołania do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, wraz z datą normy, lub
do innychspecyfikacji technicznych, wraz z datą specyfikacji, w odniesieniu do których
deklarowana jest zgodność:
PN-EN 60670-1:2007; DIN-EN 69670-1 (VDE 0606-1):2005-10; EN 60670-1:2005
Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych –
Część 1: Wymagania ogólne
PN-EN 60670-22:2007; DIN-EN 69670-22 (VDE 0606-22):2007-07; EN 60670-22:2006
Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do stałych instalacji elektrycznych domowych i podobnych

7. Informacje dodatkowe
Niniejsza deklaracja zgodności traci swoją ważność, jeśli bez uzyskania zgody ze strony producenta lub firmy
MILTO Sp. z o.o. wykonana zostanie modyfikacja, nieprawidłowe podłączenie przewodów lub zastosowania w
sposób niezgodny z przeznaczeniem.
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