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DEKLARACJA ZGoDNoŚcl WE
K-Sl274B l2A2A
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Model produktu: patrz załącznik
Nazwa i adres producenta:
KONTAKT- slMoN Spółka Akcyjna
ul. Bestwińska 21
PL 43-500 Czechowice - Dziedzice
Niniejsza deklaracja zgodnościwydana zostaie na wyłączną odpowiedzialnośćproducenta.
Przedmiot deklaracji:
Gniazda światłowodowez seriislMoN 54, slMoN BAslc, slMoN 1o, pojedyncze i podwójne,
w klasie lP20
Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracjiiest zgodny z odnośnymi
wymaganiarni unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:
Dyrektywa TALL/ 6SIUE (RoHS)
odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano,lub do innych
specyfikacii technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

PN-EN EC 63000:2019-01
PN-EN 67274-1-7:2A72
PN-EN 50377-4-2:2077
PN-EN 67754-4:2A74-A2
zN-oPL-A44/73
7. lnformacje dodatkowe
Produkt występuje w wersji monoblokowej lub w wersji prŻystosowanej do montażu
w zestawach wielokrotnych (modut)
I

czŁoNEKzARzĄDU
Dyrektor

tu

WlcEPREzEs zARzĄDU
Dyrektor Naczelny

Wojciech Steinert

Czechowice

-

Dziedzice, 202G06-08
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Gniazda z serii Simon 54
tp.

Typ gniazda

1

DGS1.yyl..

2

DGSŻ.yy

/

+

Uwagi

(DRx/.. lub DRNx/.. lub DRKx/..)

+ ( D Rx/..
^.

lub DRl'{x/.. lub DRKx/..

Rozszerzenie: f ,, oznacza kolor i sposób pakowania
,,.1'w symbolu DRx/.., DRNx/.. i DRKx/..oznacza krotnośćramki
,yy" w symbolu produktu oznacza:

)

-,oL" _modułzłapkami
-

,o2" _ moduł bez łapek

- ,,2"-

-

moduł bez łapek oraz z ramką pojedynczą w komplecie
i z ramką w komplecie

brak-modułz lapkami

Gniazda z serii Simon Basic
Typ gniazda

Lp.

Uwagi

BMGSl.yyl..

+ {BMRx/.. lub BMRcx/..}
BMGS2.yyl.. + {BMRx/.. lub BMRCx/.^}
Rozszerzenie: /.. oznacza kolor i sposób pakowania
,'/'w symbolu BMRx/.. i BMRcx/.. oznacza krotnośćramki
uW" w symbolu produktu oznacza:
- ,01" - moduł z łapkami
- ,,ot' _ moduł bez lapek
- ,,2"- modut bez tapek oraz z ramką pojedynczą w komplecie
- brak - modułz łapkami i z ramką w komplecie
1

z

Gniazda z seriaSimon 1O
tp.

Typ gniazda

I

CGSL.yyl..

2

CGS2.yy/.. + tCRx/..)

+ {cRx/..}

/.. oznacza kolor i sposób pakowania
symbolu
CRxl.. oznacza krotnośćramki
,'/'w
,,yy" w symbolu produktu oznacza:
- ,,01" - moduł z tapkami
- ,,oT _ moduł bez łapek
- ,,2"_ moduł bez łapek oraz z ramką pojedynczą w komplecie
- brak *modutz łapkami i z ramką w komplecie
Rozszerzenie:

Czechowice

- Dziedzice, 202G06-08
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