DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
EU DECLARATION OF CONFORMITY
NR 1/17
PRODUCENT:

TADPOL - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

MANUFACTURER:

ADRES:

ul. Hiacyntowa 4, 81-198 Kosakowo

ADDRES:

NAZWA WYROBU:

system listew elektroinstalacyjnych z osprzętem

PRODUCT NAME:

TYP:
TYPE:

cable trunking system with fittings

15 x 10, 25 x 15, 40 x 40, 90 x 40, 15 x 15, 25 x 20, 17 x 15,
40 x 25, 20 x 12, 20 x 18, 32 x 15, 35 x 15, 35 x 30, 50 x 18,
50X18/2, 50 x 30/3, 60 x 40, 60 x 60, 90 x 60, 130 x 60

OSPRZĘT:

NW, NZ, ŁK, ŁP, TR, KL, PM, PD

FITTINGS:

Powyższy produkt jest zgodny z postanowieniami dyrektywy Unii Europejskiej:
The named product is in conformity with the requirments of the European Directive:

2014/35/UE – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do
udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania
w określonych granicach napięcia.
2014/35/EU – Directive on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on
the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits .

Zgodność z przepisami powyższej dyrektywy zostanie sprawdzona poprzez
całkowite przestrzeganie następujących norm:
Conformity with the requirments of this directive is testified by complete adherence to the following standarts:

Zharmonizowane normy europejskie:
Harmonized European standarts:

EN 50085-1: 2005
EN 50085-2-1: 2006
Pierwsze naniesienie znaku zgodności CE: 2003
First attachment of the CE label:

Tadeusz Polniak
Właściciel / Proprietor

Kosakowo, 01.03.2017 r.

……………………

miejsce i data / place and date

Podpis / Signature

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
EU DECLARATION OF CONFORMITY
NR 2/17
PRODUCENT:

TADPOL - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

MANUFACTURER:

ADRES:

ul. Hiacyntowa 4, 81-198 Kosakowo

ADDRES:

NAZWA WYROBU:
PRODUCT NAME:

TYP:

system perforowanych listew elektroinstalacyjnych
perforated cable trunking system

25 x 25, 25 x 40, 40 x 40, 40 x 60, 60 x 40, 60 x 60

TYPE:

Powyższy produkt jest zgodny z postanowieniami dyrektywy Unii Europejskiej:
The named product is in conformity with the requirments of the European Directive:

2014/35/UE – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do
udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania
w określonych granicach napięcia.
2014/35/EU – Directive on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on
the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits .

Zgodność z przepisami powyższej dyrektywy zostanie sprawdzona poprzez
całkowite przestrzeganie następujących norm:
Conformity with the requirments of this directive is testified by complete adherence to the following standarts:

Zharmonizowane normy europejskie:
Harmonized European standarts:

EN 50085-1: 2005
EN 50085-2-3: 2010
Pierwsze naniesienie znaku zgodności CE: 2003
First attachment of the CE label:

Tadeusz Polniak
Właściciel / Proprietor

Kosakowo, 01.03.2017 r.

……………………

miejsce i data / place and date

Podpis / Signature

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
EU DECLARATION OF CONFORMITY
NR 3/17
PRODUCENT:

TADPOL - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

MANUFACTURER:

ADRES:

ul. Hiacyntowa 4, 81-198 Kosakowo

ADDRES:

NAZWA WYROBU:

system rur instalacyjnych sztywnych z osprzętem

PRODUCT NAME:

TYP:

rigid conduit system with fittings

Ø 13, Ø 16, Ø 18, Ø 20, Ø 22, Ø 25, Ø 28, Ø 32, Ø 37, Ø 47

TYPE:

OSPRZĘT:

U, UZ, ZCL

FITTINGS:

Powyższy produkt jest zgodny z postanowieniami dyrektywy Unii Europejskiej:
The named product is in conformity with the requirments of the European Directive:

2014/35/UE – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do
udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania
w określonych granicach napięcia.
2014/35/EU – Directive on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on
the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits .

Zgodność z przepisami powyższej dyrektywy zostanie sprawdzona poprzez
całkowite przestrzeganie następujących norm:
Conformity with the requirments of this directive is testified by complete adherence to the following standarts:

Zharmonizowane normy europejskie:
Harmonized European standarts:

EN 61386-1: 2008
EN 61386-21: 2004
Pierwsze naniesienie znaku zgodności CE: 2003
First attachment of the CE label:

Tadeusz Polniak
Właściciel / Proprietor

Kosakowo, 01.03.2017 r.

……………………

miejsce i data / place and date

Podpis / Signature

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
EU DECLARATION OF CONFORMITY
NR 4/17
PRODUCENT:

TADPOL - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

MANUFACTURER:

ADRES:

ul. Hiacyntowa 4, 81-198 Kosakowo

ADDRES:

NAZWA WYROBU:

rury instalacyjne karbowane

PRODUCT NAME:

TYP:

corrugated pipes

Ø 16, Ø 20, Ø 23, Ø 25, Ø 28, Ø 32, Ø 40, Ø 50

TYPE:

Powyższy produkt jest zgodny z postanowieniami dyrektywy Unii Europejskiej:
The named product is in conformity with the requirments of the European Directive:

2014/35/UE – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do
udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania
w określonych granicach napięcia.
2014/35/EU – Directive on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on
the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits .

Zgodność z przepisami powyższej dyrektywy zostanie sprawdzona poprzez
całkowite przestrzeganie następujących norm:
Conformity with the requirments of this directive is testified by complete adherence to the following standarts:

Zharmonizowane normy europejskie:
Harmonized European standarts:

EN 61386-1: 2008
EN 61386-22: 2004

Pierwsze naniesienie znaku zgodności CE: 2010
First attachment of the CE label:

Tadeusz Polniak
Właściciel / Proprietor

Kosakowo, 01.03.2017 r.

……………………

miejsce i data / place and date

Podpis / Signature

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
EU DECLARATION OF CONFORMITY
NR 5/17
PRODUCENT:

TADPOL - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

MANUFACTURER:

ADRES:

ul. Hiacyntowa 4, 81-198 Kosakowo

ADDRES:

NAZWA WYROBU:
PRODUCT NAME:

TYP:

rury przyłączeniowe sztywne
rigid connection pipes

Ø 32, Ø 50, Ø 75

TYPE:

Powyższy produkt jest zgodny z postanowieniami dyrektywy Unii Europejskiej:
The named product is in conformity with the requirments of the European Directive:

2014/35/UE – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do
udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania
w określonych granicach napięcia.
2014/35/EU – Directive on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on
the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits .

Zgodność z przepisami powyższej dyrektywy zostanie sprawdzona poprzez
całkowite przestrzeganie następujących norm:
Conformity with the requirments of this directive is testified by complete adherence to the following standarts:

Zharmonizowane normy europejskie:
Harmonized European standarts:

EN 61386-1: 2008
EN 61386-21: 2004
Pierwsze naniesienie znaku zgodności CE: 2013
First attachment of the CE label:

Tadeusz Polniak
Właściciel / Proprietor

Kosakowo, 01.03.2017 r.

……………………

miejsce i data / place and date

Podpis / Signature

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
EU DECLARATION OF CONFORMITY
NR 6/17
PRODUCENT:

TADPOL - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

MANUFACTURER:

ADRES:

ul. Hiacyntowa 4, 81-198 Kosakowo

ADDRES:

NAZWA WYROBU:
PRODUCT NAME:

TYP:

rury odgromowe sztywne
rigid lightning pipes

Ø 20, Ø 28, Ø 32

TYPE:

Powyższy produkt jest zgodny z postanowieniami dyrektywy Unii Europejskiej:
The named product is in conformity with the requirments of the European Directive:

2014/35/UE – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do
udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania
w określonych granicach napięcia.
2014/35/EU – Directive on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on
the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits .

Zgodność z przepisami powyższej dyrektywy zostanie sprawdzona poprzez
całkowite przestrzeganie następujących norm:
Conformity with the requirments of this directive is testified by complete adherence to the following standarts:

Zharmonizowane normy europejskie:
Harmonized European standarts:

EN 62305-3: 2011
EN 61386-1: 2008
Pierwsze naniesienie znaku zgodności CE: 2017
First attachment of the CE label:

Tadeusz Polniak
Właściciel / Proprietor

Kosakowo, 01.03.2017 r.

……………………

miejsce i data / place and date

Podpis / Signature

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
EU DECLARATION OF CONFORMITY
NR 7/17
PRODUCENT:

TADPOL - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

MANUFACTURER:

ADRES:

ul. Hiacyntowa 4, 81-198 Kosakowo

ADDRES:

NAZWA WYROBU:
PRODUCT NAME:

puszki elektroinstalacyjne
electrical installations boxes

TYP:

PZ, PS, PG

TYPE:

Powyższy produkt jest zgodny z postanowieniami dyrektywy Unii Europejskiej:
The named product is in conformity with the requirments of the European Directive:

2014/35/UE – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do
udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania
w określonych granicach napięcia.
2014/35/EU – Directive on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on
the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits .

Zgodność z przepisami powyższej dyrektywy zostanie sprawdzona poprzez
całkowite przestrzeganie następujących norm:
Conformity with the requirments of this directive is testified by complete adherence to the following standarts:

Zharmonizowane normy europejskie:
Harmonized European standarts:

EN 60670-1: 2005

Pierwsze naniesienie znaku zgodności CE: 2003
First attachment of the CE label:

Tadeusz Polniak
Właściciel / Proprietor

Kosakowo, 01.03.2017 r.

……………………

miejsce i data / place and date

Podpis / Signature

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
EU DECLARATION OF CONFORMITY
NR 8/17
PRODUCENT:

TADPOL - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

MANUFACTURER:

ADRES:

ul. Hiacyntowa 4, 81-198 Kosakowo

ADDRES:

NAZWA WYROBU:

uchwyty szybkiego montażu

PRODUCT NAME:

TYP:

fast fixing wire grips

US1, US2 , USO1, USO2

TYPE:

Powyższy produkt jest zgodny z postanowieniami dyrektywy Unii Europejskiej:
The named product is in conformity with the requirments of the European Directive:

2014/35/UE – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do
udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania
w określonych granicach napięcia.
2014/35/EU – Directive on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on
the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits .

Zgodność z przepisami powyższej dyrektywy zostanie sprawdzona poprzez
całkowite przestrzeganie następujących norm:
Conformity with the requirments of this directive is testified by complete adherence to the following standarts:

Zharmonizowane normy europejskie:
Harmonized European standarts:

EN 50146-1: 2000
Pierwsze naniesienie znaku zgodności CE: 2003
First attachment of the CE label:

Tadeusz Polniak
Właściciel / Proprietor

Kosakowo, 01.03.2017 r.

……………………

miejsce i data / place and date

Podpis / Signature

