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CERTYFIKAT

uprawniający do oznaczania wyrobu zastaeżonym znakiem bezpieczeństwa

CERTIFICATE

authorizing to mark product with registered safety mark

nr B,1121035115
No. B/12/035/15

Posiadacz cerq/fikatu: Itager
(Nazwa i adres)
Ceftificate holder:
(Name and address)

Producent:

(Nazwa i ad.es)
Manufacturer:
(Name and address)

Nazwa wyrobu:

Name of the product:

':1.

'

Polo Produkcja Sp. z o.o.

uJ-. Fabryczna 10
43-100 Tychy, Poland

Hager Polo Produkcja Sp. z o.o.
u1. FabrycŻna 10
43-100 fychy, Poland

sŁale, do wbudol.'ania/ pojedyncze,
dwubioglnowe ze sŁykiem ochronn!.rn, Ż prŻesłonami tulejek
stykowych 1ub bez, z zaciskami gwinŁow]4ni.
Fixed, f 711sh_twe, sing]-e, two pofg l'i th ea'tŁi.q .:ontacl'
socket-ouŁ_16ts, uith or withaut shuŁte]:s' \.ttż]' 3cre\ł'twe
GnraŹda wŁyczkowe

ŁąxxLirla7s.

Typ (model):
Type (nadel):

tlt)

ć]4'e;

280001xx Łlez Plzegłon
280002x.<

i.1

z

kluczern DATA do

vj tiout shutće.rs
przesłon wżttl Dp.1A key fi5r shutters

xx - ŁoJ'or
xx - coTout:

rltt

"';

Dane techniczne:

16 A; 250 v-; IP2O

system ceńyfikacji:
Ceftification system:

5 wedłuq Przewodniką Iso/IEc 67
5 accolding Ło Iso/:tic Guide 67

Data ważności:

2020-04-2!

Technicalciata:

Wymieniony powyżei wyrób spełnia wymagania norm(-y):
Aforcsaid prcduct complies with the tequirements af the standarc!(s):

n

m

B

Normaty)

RapońCy) z badań nr
Test repoń(s) No'

Wydany(-e) przez

Standard(s)

PN-IEC 60884-1 : 2006+41 : 2OO9
(rEC 60884-1 : 2002+A1 : 2OO6)

LO-L9 .022

SEP - BBJ

PN-E-93201r 1997

lssued by

(dane
Niniejszy certyfikat dotyczy wyłącznie wyrobów mających identyczne właściwości

techniczne) jak przedstawiony do badań wzór,

i

spełniaiących wymagania ww. norm(-y).

This certificate cavers on!y the products with characteristics (technical data) same as of
tre tesled sample and those ca plyitig with the requirements af the afaresaid slandard(s)
Prawa i obowiązki posiadacza niniejszego certyfikatu określa oddzielna umowa z sEP - BBJ.
Rtghrs and oul;es of rhts cerrtltcate haldpr a
in a separalF ag]een,a!!! ł ,l, sFP - BBJ
Kierownik Jednostki ceńyfikującej
Ctt{,{

lt,/

AC A12

Warszawa, 2O!5-O4-22

.d,a , Body

Mdrage, .'?

'2r'r, - ,r-'O't
Zbigniew Brzozowski

