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Informacje techniczne
Deklaracja zgodności 
KV - Małe rozdzielnice 

Deklaracja Zgodności 
z dyrektywami UE       Nr. K 6103
Declaration of EC-Conformity      

Produkt,
The product
 Określenie typu: KV ....
 Type Reference: KV ....

 Producent: Gustav Hensel GmbH & Co. KG 
 Manufacturer Gustav-Hensel-Straße 6
  57368 Lennestadt

 Beschreibung: Obudowy izolacyjne dające możliwość budowy rozdzielnic 
  niskiego napięcia  do 63 A
 Opis: Enclosures, made of insulating material,  
  suitable for assembling of low-voltage switchgear and controlgear  
  assemblies up to 63 A intended to be installed in places  
  where unskilled persons have  access for their use  
  
do którego ta deklaracja się odnosi, jest zgodny z następującymi normami i dokumentami:
to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or normative document(s):

 Norma: EN 60 439-3 
 Standard, Document: IEC 60 439-3

i jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw Unii Europejskiej:
and is in accordance with the provisions of the following EC-directive(s)

 Dyrektywa niskonapięciowa  2006/95//EW
 Low voltage directive 2006/95/EC

Ta deklaracja zgodności odpowiada Europejskiej Normie EN 17050-1 „Ogólne wymagania dla deklaracji zgodności wystawianych przez  
dostawców“. Firma Gustav Hensel GmbH & Co. KG jest członkiem ALPHA - Stowarzyszenia badania i certyfikacji urządzeń niskiego 
napięcia. Deklaracja ta jest uznawana w świecie jako wystawiona przez producenta deklaracja spełnienia wymagań określonych w  
wyżej wymienionych wewnętrznych i międzynarodowych normach.

This Declaration of Conformity is suitable to the European Standard EN 17050-1 “General requirements for supplier‘s declaration of   
conformity“. The company Gustav Hensel GmbH & Co. KG is member of ALPHA, Association for testing and certification of low voltage 
equipment. The declaration is world-wide valid as the manufacturer’s declaration of compliance with the requirements of the a.m. national 
and international standards.

Rok przyznania znaku CE: 2002 
Year of affixing CE-Marking:  

Data wydania:
Date of issue: 01.01.2009         

Gustav Hensel GmbH & Co. KG

R. Cater
- Dyrektor techniczny - 
- Technical Director - 




