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uprawniający do oznaczania wyrobu zastrzeżonym znakiem bezpieczeństwa

CERTIFICATE
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authorizing to mark product with registered safety mark
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No. B/12/021/11

nr Bil 21021111
Posiadacz certyfikatu: „POK6J” Spółdzielnia Elektrotechniczna
ul. Warecka 1
91-202 Łódź, Poland

(Nazwa I adres)
Certificate holder
(Name end ad&ess)
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„POKOJ” Spółdzielnia Elektrotechniczna
ul. Warecka 1
91-202 Łódź, Poland
-
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Producent:
(Nazwa I adres)

cu~ t

Manufacturer

= ~

(Name and address)
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Odgałęźnik 5-torowy z zaciskami gwintowymi,
Z elaiientami do mocowania.
5-way tapping block with screw-type tezminals,
with means for attaching.

Nazwa wyrobu:
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Name of the prod
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Typ (model):
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450 „7; 35/16 mm2;

Dane techniczne:
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LEG—35/16
odmiany: variations
11, 12 - mocowane do przewierzchni
21, 22 - mocowane na szynie TS35
31, 32 - mocowane na szynie TS32

Typo (model):

attached to mounting surface
attached to rail TS35
ttaohed to sil TSS2
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Technical data:
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System certyfikacji:
Certification system:

5 według Przewodnika ISO/lEC 67
5 according to ISO/lEC Guide 67

Data ważności:
Valid until

2016—03—01

Wymieniony powyżej wyrób spelnia wymagania bezpieczeństwa norm(-y):
Aforesaid pivduct complies with the safety requirements of the standard(s):
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Norma(-y)
Standard(s)
PN—EN 60998—2—1:2006
(EN 60998—2—1:2004)
PN—EN 60998—1:2006
(EN 60998—1:2004)

Raport(-y) z badań nr
Test report(s) No

Wydany(-e) przez
Issued by

L0—11.020

BEJ

Niniejszy certyfikat dotyczy wyłącznie wyrobów mających
identyczne
właściwości
(dane
techniczne)
jak
przedstawiony
do
badań
wzór,
i spełniających wymagania ww. norm(-y).

AC 012

This certificate covers only the products with characteristics (technical data) same as of
the tested sample and those complying with the requirements of the aforesaid standard(s)
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Prawa I obowiązki posiadacza niniejszego certyfikatu okreśia oddzielna umowa z BBJ.
Rights and duties of this certificate holder are defined in a separate agreement with 8BJ
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Kierownik Jednostki Certyfikującej
Ceitiflcatlon Body Manager
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Warszawa,

2011 03 02
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Teodor Pyszniak

