
TŁU MACZENi E POŚWlADCZON E Z JĘZYKA ANGl ELSK| EGO

[Dokumentjednostronicowy, w lewym górnym rogu logoĘpl SANTON J_

|W prarym górnym rogu dane teleadresowe] -/-
DEKLARACJA ZGoDNoŚfl _/-

Niniejszym Santon Holland bv z peł ną odpowiedzialnoś cią oś wiadczą ż  produl1: -i-
Santon',PF$14lDFSHP-14-MCł ' (opisany poniż ej), pod warunkiem montł ż u, konserwacji oraz
uż ltkowania zgodnie z jego przeznaczeniem, z uwzględnieniem ,praktyk zawodowych", wł aś ciwych
norm dotycących montaż u oraz instrukcji producenta, -/-

Przeciwpoż arowy wył ączrrik bezpieczeństwa do uź rytku domowego (DFS-14/DFS-14-WDFS-14-
MC/DFSHP-l4-MC) -/-

Temperatura pracy _20.C - +50"C
Maksymalna temperatuTa pracy przad
automawczn}m ł ył ąozęniem

+l00.C

Temperatura Drzechowlrł ania -40.C _ +85.C
Stopień ochrony IP65
poziom ochrony Klasa 11

Waga Okoł o 1ke
Certyfikacia CE EN 60947 częś ci 1+3

Wył ącnrik stał oprądowy zgodny z IEC: EN 60947-32009 / AI:201,2/C1:2013 l
A2:2015 Cat PV -i

Liczba cykli bez obciź enia prądem 9700
Liczba cykli pod obciąż eniem (PV-1) pądem 300

*Dla DFS-14 oraz DFS-l4-W naleĄ stosować wł aś ciwe rozwidlone końcówki kablowe M4l [treś ó w
językachtrzecich) J-
Do którego odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodny z następującą normą (normami): -/-

IEC 60947 częś ó l, i3 J-
jest zgodny zptzspisami dy,ekĘwy Rady: ł -
73|23/EWG zdnial9lutąo 1973 r. (Dz. U. WE L 77 z26-03-73), zmienionej dyrek§nrą 93/68/EWG
z 22 lipca 1993 (Dz. U WE L 220 z 30-08-93'1Łw. dy,rektywa niskonapięciowa (LVD) i moż e być
stosowany w urządzeniach objętych przepisami innych dyektyw. J*
Dla Certyfikatu hodukcji ISO 900l:2015 nr. NL018241/2_1 wystawionego po raz pierwszy przez
BVQI w dniu 28 sierpnia 2015, Ostatrrio wystawionego przez BVQI w dniu 30 patź ńńemka 2017 r. z
terminem waż noś ci do dnia 09 listnpada202} r. -l-
Dodatkowe informacje: -/-

T€n produkt jest przeznaczony do instalacji, konserwacji i uź n tkowania przez osoby wykwalifikowane
lub uprawnione. -/-

Rok umieszczenia oarakowania "CE": 2006

Kierownik Q-S}iE, /-/podpis nieczYelny, F, Christiaanse -/-

DFS-14,.. * DFSHP-14-MC4
Napiecia w ł ńcuchach (Vdc) 1000 850 800 650 1000
Prad w ł ancuchach (A) l6 20 25 32 40
wersia wył acznika 4 biesunowy. 0-1-0-1 4 biegunowy, 0-1-0-1
Liczba ł ańcuchów ż 2

Napięcie pracy 100Vac-240Vac
Napięcie nominalne 230Yac
Prąd nominalny 30mA
prad rozruchowv (ł adowanie) Srednio 100mA
Prąd w trakcie zńączan:ia Maksymalnie 300mA
SĘk sygnal izacj i 24Vdc 300mA makwmaln ie



TŁUMACZENlE POŚWlADCZONE Z JĘZYKA ANGlELSKlEGO

Lipiec 20ż 0 J-

Nr repeńorium: 2012020

Ja, Dominik Rudkowski, tł umacz przysięgł y języka angielskiego w Warszawie wpisany na listę
tł umaczy przysięgł ych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwoś ci pod numerem TP 107/14
stwierdzam zgodnoś ć po\ł yż szego tł umaczenia z przedstawionym mi w formie elektronicznej (plik rł ,

formacie PDF o nazwie Decł aration of Confonrrity DFS-All) dokumentem sporządzonym rł ,języku
angielskim,
Warszawą 02 wrześ nia 2019
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