
 
DEKLARACJA ZGODNOŚCI  CE 

 
 

1. Dostawca ;   Philips Lighting  Poland S.A. 

Piła 64-920, ul. Kossaka 150  

 

2. Nazwa wyrobu ; Opraw Oświetleniowa  

3. Typy (odmiany);  Rastrowa do wbudowania 

 

  TBS260/TBS262 & TBS165 

 

4. Podstawowe parametry: 220V – 240V, 50Hz 

 

Dostawca na podstawie załączonej Deklaracji Zgodności importera CE z dnia 09.02.2009 deklaruje, że ww 

oprawa jest wykonywana zgodnie z: 

 

a). Dyrektywą niskonapięciowa    LVD   2006/95/EC 

     
              PN-EN 60598-1: 2008 Oprawy oświetleniowe -- Część 1: Wymagania ogólne i badania 
              PN-EN 60598-2-2: 1996 +A1: 1997 Oprawy oświetleniowe -- Wymagania szczegółowe – Oprawy 

 oświetleniowe wbudowywane 

                GWT 960 GB7000.1-2002 punkt 13.3.2    

 

b). Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC    2004/108/EC      

 bazując na normach związanych        
      PN-EN 55015:2006+A1:2007 Poziomy dopuszczalne i metody pomiarów zakłóceń  radioelektrycznych   

      wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i podobne. 
EN-55015:2006+A1:2007  Limits and methods of measurements of radio disturbance characteristics of electrical lighting and  

  similar  equipment 

PN-EN 61547:1995+A1:2000 Wymagania dotyczące odporności sprzętu oświetleniowego  

na zakłócenia elektromagnetyczne. 
EN-61547:1995+A1:2000  Equipment for general lighting purposes -EMC immunity requirements. 

 

PN-EN 61000-3-2:2006 Dopuszczalne poziomy emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd  

   zasilający odbiornika ~16A). 
 EN-61000-3-2:2006 Limits of (~16A per phase) harmonic currents emission 
PN-EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001 + A2: 2005  Dopuszczalne poziomy -- Ograniczanie zmian napięcia, 

wahań napięcia i migotania światła w sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez 

odbiorniki o prądzie znamionowym < lub = 16 A przyłączanych bezwarunkowo 
EN 61000-3-3: 1995 + A1: 2001 + A2: 2005 Limits. Limitation of voltage fluctuations and flickering In low-voltage Pupplu system for equipment with rate  

current _ 16A 

 

PN-EN 61000-3-3:1997/AC:2008 Kompatybilność elektromagnetyczna. Dopuszczalne poziomy. 

Ograniczanie wahań napięcia i migotania światła powodowanych przez odbiorniki o prądzie znamionowym 

≤16 A w sieciach zasilających niskiego napięcia. 

 EN 61000-3-3: 2008 Electromagnetic compatibility (EMC). Limits. Limitation of voltage changes, voltage fluctuations  and flicker in 

 public low-voltage supply systems, for equipment with rated current ≤ 16 A per phase and not subject to conditional connection 

       Ostatnie dwie cyfry roku, w którym na wyrób naniesiono oznaczenie CE: …10 

 Informacje dodatkowe:  

W złączeniu przesyłamy Deklaracje Zgodności CE wystawioną przez  Importera   

 
           Kętrzyn  19/08/2010                                         .............................................................. 

 

Miejsce i data wystawienia            Nazwisko , stanowisko i podpis osoby  

                                                                                                    upoważnionej. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


