
DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
EU DECLARATION OF CONFORMITY

1. Typ urządzenia / Produkt:
Unit type / Product:

Moduł połączeniowy elektronicznego kabla sensorycznego typu d-LIST dla zastosowań ATEX

Connection box for electronic sensor cable type d-LIST for ATEX applications

2. Nazwa i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela:
Name and address of the manufacturer or his authorised representative:

LISTEC GmbH, Am Sandberg 34, D-84424 Isen

Niemcy / Germany

3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

4. Przedmiot deklaracji:
Object of the declaration:

Moduł połączeniowy / Connection Box Numer artykułu: / Art.-no.:
CBO 5-Ex G00283 & 62-2000283-00-xx

5. Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

ATEX 2014/34/EU
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw 
czonkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej 
(wersja przekształcona).
Directive 2014/34/EU of the European Parliament and of the councils of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States
relating to equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (recast).

RoHS: 2011/65/EU
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych 
niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (wersja przekształcona).
Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in 
electrical and electronic equipment (recast).

6. Normy zharmonizowane:
Harmonised standards:

EN 60079-0:2012 + A11:2013
Atmosfery wybuchowe – Część 0: Urządzenia – Podstawowe wymagania.
Explosive atmospheres - Part 0: Equipment – General requirements.

EN 60079-15:2010
Atmosfery wybuchowe – Część 15: Zabezpieczenie urządzeń za pomocą ochrony typu „n”.
Explosive atmospheres - Part 15: Equipment protection by type of protection „n“.

EN 60079-31:2014
Atmosfery wybuchowe – Część 31: Zabezpieczenie urządzeń przed zapłonem pyłu obudową rodzaju „t”.
Explosive atmospheres - Part 31: Equipment dust ignition protection by enclosure „t“.

EN IEC 63000:2018
Dokumentacja techniczna oceny wyrobów elektrycznych i elektronicznych z uwzględnieniem ograniczenia stosowania substancji 
niebezpiecznych.
Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances.
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7. Jednostka notyfikowana ... (nazwa, numer) przeprowadziła ... (opis interwencji) i wydała certyfikat:
The notified body (name, number) … performed (description of intervention) … and issued the certificate:

Nie dotyczy / Not applicable.

8. Informacje dodatkowe:
Additional information:

 

Podpisano w imieniu: LISTEC GmbH
Signed for and on behalf of:

 

Miejsce i data wydania: 84424 Isen, Germany, 26.01.2022
Place and date of issue:

Podpis / Signature: i.V.
Nazwisko / Name, Stanowisko / Function: Michelle Summer Eiternick, Kierownik ds. zarządzania produktem /Head of Product Management

Podpis / Signature: i.V.
Nazwisko / Name, Stanowisko / Function: Martin Lallinger, Kierownik ds. rozwoju / Head of Development

 

LISTEC GmbH
Am Sandberg 34
D - 84424 Isen

Germany

Tel.: +49 8083 5385-0
Fax.: +49 8083 5385-20

e-mail: info@listec-gmbh.de
www.listec-gmbh.de

A company of the Swiss Securitas Group
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