Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 1/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 1/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:

oprawy oświetleniowe (luminaires) :
A1 , A2 , A3 , A4 , W1 , AT1 , AT2 , AT3 , AT4 , AT5 , DC1 , DC2 , DC3 , DC3K , D1 , D2 , D3 ,
M1 , M2 , M3 , Z10 , Z11 , Z12 , Z14 , Z15 , ZE3K , ZE3 , ZE2 , ZE1 , LU1 , CO6 , CO4 , CO3 ,
CO1 , RO3 , RO2 , RO1 , WIK1 , WIK2 , WIK3 , WIK3K ,
~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,

,

, IP20

ME5 , ME4 , ME3 , ME5K , AM4 , AM3 , AMx4 , AMx3 , AM1 , QU6 , QU5 , QU3 ,
~ 230 V , 50 Hz , E14 , 40 W ,

,

, IP20

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

04

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....04.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 2/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 2/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:
oprawy oświetleniowe (luminaires) :

WŁ2 , WŁ3 , WŁ5 , LU5 , LU3 , PA5 , PA3 , PIŁ2 , PIŁ1 , LIR2 , LIR3 ,
~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,

,

, IP20

TŁ3 , TŁ5 , MA5 , MA3 , ST5 , ST3 , SO5 , SO3 , R5 , R3 , P5 , P3 , AMŻ3 , AMŻ5 , PA5m ,
PA3m , PR5 , PR3 , MEW3 , MEW5 , KA3 , KA5 , AU3 , AU5 ,
~ 230 V , 50 Hz , E14 , 40 W ,

,

, IP20

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

04

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....04.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 3/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 3/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:
oprawy oświetleniowe (luminaires) :

WP2, WP3, WP5, PO3 , PO2 , PI2 , PI1 , LIB1d , LIB1g , LIB2 , LIR1 ,
~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,

,

, IP20

,

, IP20

TP5, TP3, TP4, F6 , F6X , F4 , W6 , W3 ,
~ 230 V , 50 Hz , E14 , 40 W ,

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

04

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....04.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 4/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 4/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:
oprawy oświetleniowe (luminaires) :

AK1 , WK1 , I1 , ATK1 , DCK1 , ZEK1 , LUK1 , COK1 , ROK1 , POK1 , PAK2 , PAK1 , PIK1 ,
LIBK1 , LIRK1, WIKK1,
~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,

,

, IP20

TK4 , TK2 , MAK1 , MAK2 , STK1 , SOK1 , RK2 , RK1 , PK2 , PK1 , AMK1 , WK2 , FK1 ,
FK2 , PAK2m , PAK1m , WEK2 , WEK1 , PRK2 , QUK1 , BOK2 , MEWK1 , KAK1 , KAK2 ,
AUK1 , AUK2 ,
~ 230 V , 50 Hz , E14 , 40 W ,

,

, IP20

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

04

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....04.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 5/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 5/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:
oprawy oświetleniowe (luminaires) :

RO3P , PO3P , WIK2P , WIK3P , WIK3PK ,
~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,

,

, IP20

,

, IP20

QU6P , QU3P , MA6P , MA4P , WE5P , WE3P , PR6P , PR3P ,
BO3 , BO5 , KA3P , KA5P , AU5P , AU3P ,
~ 230 V , 50 Hz , E14 , 40 W ,

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

04

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....04.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 6/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 6/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:
oprawy oświetleniowe (luminaires) :

WL1 , I2 , I3 , I4 , I6 , ATL1 , ZEL1 , ZEL2D , LUL1 , LUL2D , COL1 , ROL1 , ROL1D , POL1,
POL2D , PAL1 , PAL2 , PAL1D , PAL2D, PIL1 , PIL1D , LIBL1 , LIBL1D , LIRL1 , LIRL1D, WIKL1,
~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,

,

, IP20

AL1 , DCL1 , TL1 , MAL1 , MAL3D , STL1 , SOL1 , RL1 , RL3D , PL1 , PL3D , AML1 , AML1D ,
AML3D , WL2 , WL2D , FL1 , FL2D , WEL1 , WEL2 , WEL3D , PRL2 , PRL3D , QUL1 , PAL1m ,
PAL2m , PAL1Dm , PAL2Dm , BOL1 , BOL3D , MEWL1, MEWL2D , KAL1 , KAL2 , KAL3D ,
AUL1 , AUL2 , AUL3D ,
~ 230 V , 50 Hz , E14 , 40 W ,

,

, IP20

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – EN 60598 – 2 – 4 : 2002
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 4 : 1997
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

04

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....04.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 7/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 7/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:

oprawy oświetleniowe (luminaires) :
GAL1 , GAL2 , GAL3 , GAL3K ,
~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,

,

, IP20

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

04

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....04.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 8/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 8/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:

oprawy oświetleniowe (luminaires) :
LUK3 , LUK5 , ROM3, ROM5 , KOL3 , KOL5 , KAP3 , KAP5 , FIN3 , FIN5 , SEL3 , SEL5 ,
OBS3 , OBS5 , FAN3 , FAN5 ,
~ 230 V , 50 Hz , E14 , 40 W ,

,

, IP20

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

04

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....04.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 9/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 9/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:

oprawy oświetleniowe (luminaires) :
TEMP2 , TEMP3 , TEMP5 ,
~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,

,

, IP20

,

, IP20

KOLP3 , KOLP5 , KAPP3 , KAPP5 , RAF4 , RAF6 ,
~ 230 V , 50 Hz , E14 , 40 W ,

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

04

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....04.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 10/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 10/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:

oprawy oświetleniowe (luminaires) :
TEMK1 , GALK1 ,
~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,

,

, IP20

LUKK1 , LUKK2 , ROMK1 , KOLK1 , KAPK1 , FINK1 , FINK2 , RAFK2 , SELK1 ,
SELK2 , OBSK1 , FANK1 ,
~ 230 V , 50 Hz , E14 , 40 W ,

,

, IP20

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

04

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....04.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 11/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 11/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:

oprawy oświetleniowe (luminaires) :
GAL2P , GAL3P , GAL3PK ,
~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,

,

, IP20

~ 230 V , 50 Hz , E14 , 40 W ,

,

, IP20

OBS3P , OBS5P ,
..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

04

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....04.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 12/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 12/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:

oprawy oświetleniowe (luminaires) :
TEML1 , TEML2D , GALL1 ,
~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,
,
, IP20
LUKL1 , LUKL3D , ROML1 , ROML2D , KOLL1 , KOLL3D , KAPL1 , KAPL3D , FINL1 ,
FINL3D , RAFL2 , RAFL2D , SELL1 , SELL3D , OBSL1 , OBSL2D , FANL1 , FANL2D ,
QUL2D ,
~ 230 V , 50 Hz , E14 , 40 W ,

,

, IP20

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – EN 60598 – 2 – 4 : 2002
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 4 : 1997
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

04

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....04.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 13/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 13/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:

oprawy oświetleniowe (luminaires) :

QU+5 , QU+3 ,
~ 230 V , 50 Hz , E14 , 40 W ,

,

, IP20

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

05

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....05.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 14/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 14/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:

oprawy oświetleniowe (luminaires) :

ROŁ5 , ROŁ3 ,
~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,

,

, IP20

,

, IP20

QU+Ł5 , QU+Ł3 , TA Ł5 , TA Ł3 ,
~ 230 V , 50 Hz , E14 , 40 W ,

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

05

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....05.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 15/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 15/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:

oprawy oświetleniowe (luminaires) :

FI9 , FI6 , FI5 , FI3 ,
~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,

,

, IP20

~ 230 V , 50 Hz , E14 , 40 W ,

,

, IP20

KL5 , KL3 , OL5 , OL3 ,

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

05

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....05.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 16/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 16/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:

oprawy oświetleniowe (luminaires) :

FIK2 ,
~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,

,

, IP20

~ 230 V , 50 Hz , E14 , 40 W ,

,

, IP20

KLK1 , OLK1 , TAK1 ,
..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

05

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....05.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 17/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 17/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:

oprawy oświetleniowe (luminaires) :

QU+5P , QU+3P ,
~ 230 V , 50 Hz , E14 , 40 W ,

,

, IP20

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

05

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....05.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 18/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 18/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:

oprawy oświetleniowe (luminaires) :

FIL3D , FIL2 ,
~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,

,

, IP20

KLL2D , KLL1 , OLL2D , OLL1 , TAL2D , TAL1 , QU+L3D , QU+L2D ,
~ 230 V , 50 Hz , E14 , 40 W ,

,

, IP20

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – EN 60598 – 2 – 4 : 2002
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 4 : 1997
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

05

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....05.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 19/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 19/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:

oprawy oświetleniowe (luminaires) :

VIT5 ; VIT3 ; VIT2 ;
~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,

,

, IP20

~ 230 V , 50 Hz , E14 , 40 W ,

,

, IP20

LUI3 ; LUI3X ; LUI2 ;
..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

05

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....05.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 20/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 20/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:
oprawy oświetleniowe (luminaires) :

VITŁ5 ; VITŁ3 ;
~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,
,
BALŁ10 ; BALŁ6 ; BALŁ5 ; BALŁ3 ; NIKŁ10 ; NIKŁ6 ; NIKŁ5 ; NIKŁ3 ;
~ 230 V , 50 Hz , E14 , 60 W ,

,

, IP20
, IP20

AMOŁ5 ; AMOŁ3 ; AMEŁ5 ; AMEŁ3 ; KORŁ5 ; KORŁ3 ; LAUŁ5 ; LAUŁ3 ; MIMŁ5 ; MIMŁ3 ;
IRYŁ5 ; IRYŁ3 ; TOSŁ5 ; TOSŁ3 ; LUIŁ5 ; LUIŁ3 ; KALŁ5 ; KALŁ3 ;
~ 230 V , 50 Hz , E14 , 40 W ,

,

, IP20

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

05

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....05.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 21/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 21/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:

oprawy oświetleniowe (luminaires) :

MIR5 ; MIR3 ; KAR6 ; KAR3 ; MIM5 ; MIM3 ; HER5 ; HER3 ; MUZ5 ; MUZ3 ;
JAW5 ; JAW3 ; KOR5 ; KOR3 ;
~ 230 V , 50 Hz , E14 , 40 W ,

,

, IP20

.........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

05

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....05.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 22/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 22/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:

oprawy oświetleniowe (luminaires) :
VITK1 ;
~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,
BALK2 ; BALK1 ; NIKK2 ; NIKK1 ;

,

, IP20

~ 230 V , 50 Hz , E14 , 60 W ,

,

, IP20

MIRK1 ; MUZK2 ; MUZK1 ; KARK1 ; AMOK1 ; JAWK1 ; AMEK1 ; KORK1 ; LAUK1 ;
MIMK1 ; HERK2 ; HERK1 ; IRYK1 ; TOSK1 ; LUIK1 ; KALK1 ;
~ 230 V , 50 Hz , E14 , 40 W ,

,

, IP20

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

05

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....05.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 23/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 23/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:

oprawy oświetleniowe (luminaires) :
VIT5P ; VIT3P ; VIT2P ;
~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,

,

, IP20

KAR6P ; KAR3P; LAU6P ; LAU3P ; IRY5P ; IRY3P ; LUI3P ; LUI2P ; KAL5P ; KAL3P;
~ 230 V , 50 Hz , E14 , 40 W ,

,

, IP20

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

05

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....05.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 24/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 24/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:

oprawy oświetleniowe (luminaires) :
VITL2D ; VITL1 ;
~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,
BALL3D ; BALL1 ; NIKL3D ; NIKL1 ;

,

, IP20

~ 230 V , 50 Hz , E14 , 60 W ,
,
, IP20
MIRL3D ; MIRL1 ; MUZL2D ; MUZL1 ; KARL3D ; KARL1 ; AMOL2D ; AMOL1 ; JAWL3D ; JAWL1 ;
AMEL2D ; AMEL1 ; KORL3D ; KORL1 ; LAUL2D ; LAUL1 ; MIML3D ; MIML1 ; HERL3D ; HERL1 ;
IRYL2D ; IRYL1 ; TOSL3D ; TOSL1 ; KORL3D ; KORL1 ; LUIL2D ; LUIL1 ; KALL3D ; KALL1 ;
~ 230 V , 50 Hz , E14 , 40 W ,

,

, IP20

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – EN 60598 – 2 – 4 : 2002
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 4 : 1997
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

05

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....05.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 25/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 25/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:

oprawy oświetleniowe (luminaires) :
MOR3 , MOR2 , MOR1 , CON3 , CON2 , CON1 ,
~ 230 V , 50 Hz , E14 , 40 W ,

,

, IP20

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

06

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....06.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 26/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 26/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:

oprawy oświetleniowe (luminaires) :
OLIŁ5 , OLIŁ3 ,
~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,

,

, IP20

~ 230 V , 50 Hz , E14 , 40 W ,

,

, IP20

GRAŁ9 , GRAŁ6 ,

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

06

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....06.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 27/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 27/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:

oprawy oświetleniowe (luminaires) :

KON9 , KON6 ,
~ 230 V , 50 Hz , G9 , 40 W ,

,

, IP20

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

06

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....06.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 28/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 28/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:

oprawy oświetleniowe (luminaires) :
OLIK1 , RICK1 , MORK1 , CONK1 ,
~ 230 V , 50 Hz , E14 , 40 W ,

,

, IP20

VERK2 , GRAK2 , KONK2 ,
~ 230 V , 50 Hz , G9 , 40 W ,

,

, IP20

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

06

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....06.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 29/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 29/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:

oprawy oświetleniowe (luminaires) :
OLI5P , OLI3P , RIC3P , RIC2P , RIC1P , MOR3P , MOR2P , MOR1P , CON3P , CON2P ,
CON1P ,
~ 230 V , 50 Hz , E14 , 40 W ,

,

, IP20

VER7 , VER5 , VER3 , VER5P , VER3P , GRA5P , GRA3P , KON5P , KON3P ,
~ 230 V , 50 Hz , G9 , 40 W ,

,

, IP20

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

06

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....06.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 30/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 30/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:

oprawy oświetleniowe (luminaires) :
OLIL3D , OLIL1 , RICL1 , MORL1 , CONL1 ,
~ 230 V , 50 Hz , E14 , 40 W ,

,

, IP20

VERL3D , VERL2 , GRAL3D , GRAL2 , KONL3D , KONL2 ,
~ 230 V , 50 Hz , G9 , 40 W ,

,

, IP20

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – EN 60598 – 2 – 4 : 2002
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 4 : 1997
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

06

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....06.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 31/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 31/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:

oprawy oświetleniowe (luminaires) :
SAB3Z , SAB2Z , SAB1Z ,
~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,

,

, IP20

~ 230 V , 50 Hz , E14 , 40 W ,

,

, IP20

PED3KZ , PED3PZ , PED2Z ,

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

06

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....06.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 32/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 32/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:
oprawy oświetleniowe (luminaires) :

RITŁ7 , RITŁ5 , RITŁ3 , ERIŁ5 , ERIŁ3 ,
~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,

,

, IP20

NIKŁ20 ,
~ 230 V , 50 Hz , E14 , 60 W ,
,
, IP20
IZYŁ5 , IZYŁ3 , VIOŁ5 , VIOŁ3 , PEDŁ5 , PEDŁ3 , KALIŁ5 , KALIŁ3 , BOLEŁ5 , BOLEŁ3 ,
~ 230 V , 50 Hz , E14 , 40 W ,

,

, IP20

TANŁ5 , TANŁ3 ,
~ 230 V , 50 Hz , G9 , 40 W ,

,

, IP20

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

06

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....06.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 33/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 33/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:

oprawy oświetleniowe (luminaires) :
ZUL6 , ZUL3 ,
~ 230 V , 50 Hz , E14 , 40 W ,

,

, IP20

POKU8 , POKU6 , POKU4 ,
~ 230 V , 50 Hz , G9 , 40 W ,

,

, IP20

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

06

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....06.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 34/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 34/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:
oprawy oświetleniowe (luminaires) :

ZULK2 , ZULK1 , IZYK1 , VIOK1 , KALIK1 , BOLEK1 , PORK1 ,
~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,

,

, IP20

~ 230 V , 50 Hz , E14 , 40 W ,

,

, IP20

SABK1 , RITK1 , ERIK1 ,
TANK2 , POKUK1 ,
~ 230 V , 50 Hz , G9 , 40 W ,

,

, IP20

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

06

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....06.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 35/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 35/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:

oprawy oświetleniowe (luminaires) :
SAB3P , SAB2P , SAB1P , ERI5P , ERI3P ,
~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,

,

, IP20

,

, IP20

IZY5P , IZY3P , PED3PK , PED3PP , PED2P , POR5P , POR3P ,
~ 230 V , 50 Hz , E14 , 40 W ,

TAN5P , TAN3P , SPD4 , SPD3 , SPD2 , SPS4 , SPS3 , SPS2 , POKU6PK , POKU6PP ,
POKU4PK , POKU4PP ,
~ 230 V , 50 Hz , G9 , 40 W ,

,

, IP20

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

06

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....06.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 36/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 36/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:

oprawy oświetleniowe (luminaires) :
SABL1 , RITL2D , RITL1 , ERIL3D , ERIL1 ,
~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,

,

, IP20

ZULL2D , ZULL1 , IZYL3D , IZYL1 , VIOL2D , VIOL1 , PEDL2D , PEDL1 , KALIL3D ,
KALIL1 , BOLEL2D , BOLEL1 , PORL3D , PORL1 ,
~ 230 V , 50 Hz , E14 , 40 W ,

,

, IP20

TANL3D , TANL2 , POKUL1 ,
~ 230 V , 50 Hz , G9 , 40 W ,

,

, IP20

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – EN 60598 – 2 – 4 : 2002
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 4 : 1997
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

06

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....06.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 37/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 37/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:

oprawy oświetleniowe (luminaires) :
DIS3Z , DIS2Z , DIS1Z , NIC3Z , NIC2Z , POG3PZ , POG3KZ , POG2Z ,
~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,

,

, IP20

,

, IP20

PEP3PZ , PEP3KZ , PEP2Z , LUX3Z , LUX2Z , NER3Z , NER2Z ,
~ 230 V , 50 Hz , E14 , 40 W ,

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

07

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....07.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 38/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 38/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:
oprawy oświetleniowe (luminaires) :

GABŁ5 , GABŁ3 , POGŁ5 , POGŁ3 ,
~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,

,

, IP20

EMMŁ15 , EMMŁ10 , EMMŁ6 , PIAŁ12 , PIAŁ6 , PIAŁ5 , PIAŁ3 , XARŁ10 , XARŁ6 , XARŁ5 ,
~ 230 V , 50 Hz , E14 , 60 W ,

,

, IP20

DINŁ6 , DINŁ4 , FIOŁ5 , FIOŁ3 , MALŁ5 , MALŁ3 , PEPŁ5 , PEPŁ3 , ROZŁ5 , ROZŁ3 ,
FLOŁ5 , FLOŁ3 , NINŁ5 , NINŁ3 , NERŁ5 , NERŁ3 , GREŁ5 , GREŁ3 ,
~ 230 V , 50 Hz , E14 , 40 W ,

,

, IP20

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

07

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....07.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 39/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 39/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:
oprawy oświetleniowe (luminaires) :

DIS1 ,
~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,

,

, IP20

,

, IP20

LAW6 , LAW3 , ROZ5 , ROZ3 , RUB5 , RUB3 ,
~ 230 V , 50 Hz , E14 , 40 W ,

MAG8 , MAG6 , MAG4 , MGŁ6 , MGŁ3 ,
~ 230 V , 50 Hz , G9 , 40 W ,

,

, IP20

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

07

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....07.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 40/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 40/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:
oprawy oświetleniowe (luminaires) :
DISK1 , GABK1 , NICK1 , POGK1 , ~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,
EMMK2 , PIAK5 , PIAK3 , PIAK1 , XARK1 ,

,

, IP20

~ 230 V , 50 Hz , E14 , 60 W ,
,
, IP20
DINK1 , FIOK1 , LAWK1 , MALK1 , PEPK1 , ROZK2 ,
FLOK3 , FLOK2 , FLOK1 , LUXK1 , NINK1 , RUBK2 , RUBK1 , NERK1 , GREK1 ,
~ 230 V , 50 Hz , E14 , 40 W ,

,

, IP20

MAGK1 , MGŁK2 ,
~ 230 V , 50 Hz , G9 , 40 W ,
,
, IP20
..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

07

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....07.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 41/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 41/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:

oprawy oświetleniowe (luminaires) :
DIS3P , DIS2P , NIC3P , NIC2P , POG3P , POG2P ,
~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,

,

, IP20

PEP3PP , PEP3PK , PEP2P ,
FLO5P , FLO3P , LUX5P , LUX3P , LUX2P , RUB5P , RUB3P , NER3P , NER2P ,
~ 230 V , 50 Hz , E14 , 40 W ,

,

, IP20

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

07

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....07.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 42/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 42/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:
oprawy oświetleniowe (luminaires) :
DISL1 , GABL2D , GABL1 , NICL1 , POGL2D , POGL1 ,
~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,
,
, IP20
EMML3D , EMML2 , PIAL3D , PIAL1 , XARL3D , XARL1 ,
~ 230 V , 50 Hz , E14 , 60 W ,
,
, IP20
DINL2D , DINL1 , FIOL2D , FIOL1 , LAWL2D , LAWL1 , MALL3D , MALL1 , PEPL2D , PEPL1 , ROZL3D ,
ROZL2 , FLOL2D , FLOL1 , LUXL2D , LUXL1 , NINL2D , NINL1 , RUBL2D, RUBL1 , NERL2D, NERL1 ,
GREL2D , GREL1 ,
~ 230 V , 50 Hz , E14 , 40 W ,
,
, IP20
MAGL1 , MGŁL3D , MGŁL2 ,
~ 230 V , 50 Hz , G9 , 40 W ,
,
, IP20

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – EN 60598 – 2 – 4 : 2002
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 4 : 1997
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

07

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....07.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 43/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 43/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:

oprawy oświetleniowe (luminaires) :

OPA3 , OPA2 , OPA1 ,
~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,

,

, IP20

~ 230 V , 50 Hz , E14 , 40 W ,

,

, IP20

MAR3 , MAR2 ,
..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

08

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....08.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 44/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 44/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:

oprawy oświetleniowe (luminaires) :

MARŁ5 , MARŁ3 , PERŁ5 , PERŁ3 ,
~ 230 V , 50 Hz , E14 , 40 W ,

,

, IP20

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

08

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....08.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 45/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 45/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:

oprawy oświetleniowe (luminaires) :

PER5 , PER3 ,
~ 230 V , 50 Hz , E14 , 40 W ,

,

, IP20

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

08

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....08.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 46/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 46/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:

oprawy oświetleniowe (luminaires) :
OPAK1 ,
~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,

,

, IP20

~ 230 V , 50 Hz , E14 , 40 W ,

,

, IP20

MARK1 , PERK1 ,
..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

08

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....08.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 47/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 47/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:

oprawy oświetleniowe (luminaires) :

MAR3P , MAR2P ,
~ 230 V , 50 Hz , E14 , 40 W ,

,

, IP20

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

08

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....08.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 48/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 48/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:

oprawy oświetleniowe (luminaires) :
BOPR3 , BOPR2 , BOPR1 , PRPR3 , PRPR2 , PRPR1 ,
DINPR3 , DINPR2 , DINPR1 , ROZPR3 , ROZPR2 , ROZPR1 ,
IRYPR3 , IRYPR2 , IRYPR1 , PEDPR3 , PEDPR2 , PEDPR1 ,
~ 230 V , 50 Hz , E14 , 40 W ,

,

, IP20

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

08

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....08.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 49/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 49/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:
oprawy oświetleniowe (luminaires) :
NAT 101_1
NAT 103_4
NAT 107_2
NAT 102_5
NAT 106_3

,
,
,
,
,

NAT 101_2
NAT 103_5
NAT 107_3
NAT 104_1
NAT 106_4

,
,
,
,
,

NAT 101_3
NAT 105_1
NAT 107_4
NAT 104_2
NAT 106_5

,
,
,
,
,

NAT 101_4
NAT 105_2
NAT 107_5
NAT 104_3
NAT 108_1

,
,
,
,
,

NAT 101_5
NAT 105_3
NAT 102_1
NAT 104_4
NAT 108_2

,
,
,
,
,

NAT 103_1
NAT 105_4
NAT 102_2
NAT 104_5
NAT 108_3

,
,
,
,
,

~ 230 V , 50 Hz , E27 , 100 W ,

NAT 103_2
NAT 105_5
NAT 102_3
NAT 106_1
NAT 108_4

,

,
,
,
,
,

NAT 103_3
NAT 107_1
NAT 102_4
NAT 106_2
NAT 108_5

,
,
,
,
,

, IP20

NAT 109_1 , NAT 109_2 , NAT 109_3 , NAT 109_4 , NAT 109_5 , NAT 110_1 , NAT 110_2 , NAT 110_3 ,
NAT 110_4 , NAT 110_5 ,

~ 230 V , 50 Hz , E14 , 40 W ,

,

, IP20

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

08

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....08.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 50/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 50/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:

oprawy oświetleniowe (luminaires) :

OPAL1 ,
~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,

,

, IP20

,

, IP20

MARL2D , MARL1 , PERL2D , PERL1 ,
~ 230 V , 50 Hz , E14 , 40 W ,

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – EN 60598 – 2 – 4 : 2002
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 4 : 1997
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

08

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....08.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 51/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 51/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:

oprawy oświetleniowe (luminaires) :

CAC1 ; CAC2 ; CAC3 ; CAP1 ; CAP2 ; CAP3 ;
~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,

,

, IP20

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

09

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....09.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 52/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 52/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:

oprawy oświetleniowe (luminaires) :
IDAŁ5 ; IDAŁ3 ; MAKŁ5 ; MAKŁ3 ; PALCŁ5 ; PALCŁ3 ; PALCŁ1 ;
PALPŁ5 ; PALPŁ3 ; PALPŁ1 ; RETŁ5 ; RETŁ3 ; STYCŁ5 ; STYCŁ3 ; STYPŁ5 ; STYPŁ3 ;
~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,

,

, IP20

~ 230 V , 50 Hz , E14 , 40 W ,

,

, IP20

BIAŁ5 ; BIAŁ3 ; TINŁ5 ; TINŁ3 ;
..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

09

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....09.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 53/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 53/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:

oprawy oświetleniowe (luminaires) :

STYC5 ; STYC3 ; STYP5 ; STYP3 ; RET5 ; RET3 ;
~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,

,

, IP20

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

09

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....09.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 54/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 54/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:

oprawy oświetleniowe (luminaires) :
CAC2P ; CAC3P ; CAP2P ; CAP3P ; MAK5P ; MAK3P ;
~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,

,

, IP20

,

, IP20

BIA5P ; BIA3P ; LIV5 ; LIV3 ; LIV5P ; LIV3P ; TIN5P ; TIN3P ;
~ 230 V , 50 Hz , E14 , 40 W ,

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

09

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....09.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 55/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 55/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:

oprawy oświetleniowe (luminaires) :
CACK1 ; CAPK1 ; IDAK1 ; MAKK1 ; PALCK1 ; PALPK1 ; RETK1 ; STYCK1 ; STYPK1 ;
~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,

,

, IP20

~ 230 V , 50 Hz , E14 , 40 W ,

,

, IP20

BIAK1 ; LIVK1 ; TINK1 ;
..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

09

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....09.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 56/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 56/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:
oprawy oświetleniowe (luminaires) :

CACL2D ; CACL1 ; CAPL2D ; CAPL1 ; IDAL2D ; IDAL1 ; MAKL2D ; MAKL1 ;
PALCL2D ; PALCL1 ; PALPL2D ; PALPL1 ; RETL2D ; RETL1 ;
STYCL2D ; STYCL1 ; STYPL2D ; STYPL1 ;
~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,

,

, IP20

,

, IP20

BIAL2D ; BIAL1 ; LIVL2D ; LIVL1 ; TINL2D ; TINL1 ;
~ 230 V , 50 Hz , E14 , 40 W ,

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – EN 60598 – 2 – 4 : 2002
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 4 : 1997
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

08

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....08.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 57/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 57/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:
oprawy oświetleniowe (luminaires) :
ALS4 ; ALZ4 ; ALS3 ; ALZ3 ; ALS2 ; ALZ2 ; ALS1 ; ALZ1 ; BOHS5 ; BOHZ5 ; BOHS4 ; BOHZ4 ; BOHS3 ;
BOHZ3 ; BOHS2 ; BOHZ2 ; BOHS1 ; BOHZ1 ; BRUD4 ; BRUW4 ; BRUD3 ; BRUW3 ; BRUD2 ; BRUW2 ;
BRUD1 ; BRUW1 ; CARD4 ; CARW4 ; CARD3 ; CARW3 ; CARD2 ; CARW2 ; CARD1 ; CARW1 ; FORS4 ;
FORB4 ; FORS3 ; FORB3 ; FORS2 ; FORB2 ; FORS1 ; FORB1 ; KENS1 ; KENB1 ; RAMPC3 ; RAMPP3 ;
RAMPC2 ; RAMPP2 ; RAMPC1 ; RAMPP1 ; RAMC3 ; RAMC2 ; RAMC1 ; SOFZ3 ; SOFS3 ; SOFZ2 ; SOFS2 ;
SOFZ1 ; SOFS1 ; SOFGZ3 ; SOFGS3 ; SOFGZ2 ; SOFGS2 ; SOFGZ1 ; SOFGS1 ; SOHZ1 ; SOHS1 ;

~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,

,

, IP20

~ 230 V , 50 Hz , E14 , 40 W ,

,

, IP20

TOR3 ; TOR2 ;

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

10

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....10.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 57A/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 57A/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:
oprawy oświetleniowe (luminaires) :

BRUD4P ; BRUW4P ; BRUD3P ; BRUW3P ; BRUD2P ; BRUW2P ; BRUD1P ; BRUW1P ;
CARD4P ; CARW4P ; CARD3P ; CARW3P ; CARD2P ; CARW2P ; CARD1P ; CARW1P ;

~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,

,

, IP20

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

12

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....12.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 58/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 58/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:

oprawy oświetleniowe (luminaires) :
KENS3 ; KENB3 ; KENS2 ; KENB2 ; RAMPCŻ5 ; RAMPPŻ5 ; RAMPCŻ3 ; RAMPPŻ3 ;
RAMCŻ5 ; RAMCŻ3 ;
~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,

,

, IP20

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

10

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....10.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 59/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 59/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:

oprawy oświetleniowe (luminaires) :
INEŁ5G ; INEŁ5D ; INEŁ3G ; INEŁ3D ; LIDŁ5 ; LIDŁ3 ; STEPŁ5 ; STEPŁ3 ;
~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,

,

, IP20

~ 230 V , 50 Hz , E14 , 40 W ,

,

, IP20

STECŁ5 ; STECŁ3 ;
..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

10

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....10.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 60/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 60/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:
oprawy oświetleniowe (luminaires) :

BOHS5P ; BOHZ5P ; BOHS4P ; BOHZ4P ; BOHS3P ; BOHZ3P ; BOHS2P ; BOHZ2P ,
INE5PG ; INE5PD ; INE3PG ; INE3PD ; KENSŻ4 ; KENBŻ4 ; KENSŻ2 ; KENBŻ2 ; KENS3P ;
KENB3P ; KENS2P ; KENB2P ; KENS1P ; KENB1P ; LID5P ; LID3P ; OTT5 ; OTT3 ;
STEP5 ; STEP3 ; SOHZŻ10 ; SOHSŻ10 ; SOHZŻ7 ; SOHSŻ7 ; SOHZŻ4 ; SOHSŻ4 ;
~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,

,

, IP20

~ 230 V , 50 Hz , E14 , 40 W ,

,

, IP20

STEC5 ; STEC3 ;
..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

10

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....10.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 61/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 61/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:
oprawy oświetleniowe (luminaires) :

ALS3P ; ALZ3P ; ALS2P ; ALZ2P ; ALS1P ; ALZ1P ; FORS3P ; FORB3P ; FORS2P ;
FORB2P ; FORS1P ; FORB1P ; SOFZ6P ; SOFS6P ; SOFZ4P ; SOFS4P ; SOFZ3P ;
SOFS3P ; SOFZ2P ; SOFS2P ; SOFZ1P ; SOFS1P ; SOFGZ3P ; SOFGS3P ; SOFGZ2P ;
SOFGS2P ; SOFGZ1P ; SOFGS1P ;
~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,

,

, IP20

~ 230 V , 50 Hz , E14 , 40 W ,

,

, IP20

TOR5P ; TOR4P ; TOR3P ;
..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

10

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....10.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 62/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 62/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:

oprawy oświetleniowe (luminaires) :
ALSK1 ; ALZK1 ; BOHSK1 ; BOHZK1 ; BRUDK1 ; BRUWK1 ; CARDK1 ; CARWK1 ;
FORSK1 ; FORBK1 ; INEK1 ; KENSK1 ; KENBK1 ;
LIDK1 ; OTTK1 ; RAMPCK1 ; RAMPPK1 ; RAMCK1 ; STEPK1 ; SOHZK1 ; SOHSK1 ;
~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,

,

, IP20

~ 230 V , 50 Hz , E14 , 40 W ,

,

, IP20

STECK1 ; TORK1 ;
..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

10

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....10.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 63/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 63/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:

oprawy oświetleniowe (luminaires) :

STEPS3PL ; STEPZ3PL ; STEPS2PL ; STEPZ2PL ; STEPS1PL ; STEPZ1PL ;
~ 230 V , 50 Hz , E14 , 40 W ,

,

, IP20

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

10

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....10.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 64/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 64/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:
oprawy oświetleniowe (luminaires) :
ALSL2D ; ALZL2D ; ALSL1 ; ALZL1 ; BOHSL2D ; BOHZL2D , BOHSL1 ; BOHZL1 ; BRUDL2D ; BRUWL2D ;
BRUDL1 ; BRUWL1 ; CARDL2D ; CARWL2D ; CARDL1 ; CARWL1 ; FORSL2D ; FORBL2D ; FORSL1 ;
FORBL1 ; INEL2D ; INEL1 ; KENSL2D ; KENBL2D ; KENSL1 ; KENBL1 ; LIDL1D ; LIDL1 ; OTTL2D ;
OTTL1 ; RAMPCL2D ; RAMPPL2D ; RAMPCL1 ; RAMPPL1 ; RAMCL2D ; RAMCL1 ; STEPL2D ; STEPL1 ;
SOHZL2D ; SOHSL2D ; SOHZL1 ; SOHSL1 ;

~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,
STECL2D ; STECL1 ; TORL2D ; TORL1 ;

,

, IP20

~ 230 V , 50 Hz , E14 , 40 W ,

,

, IP20

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – EN 60598 – 2 – 4 : 2002
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 4 : 1997
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

10

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....10.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 57A/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 57A/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:

oprawy oświetleniowe (luminaires) :
RUM1 ; SILZ1d ; SILS1d ; SILDZ1d ; SILDS1d ; TOFC1d ; TOFJ1d ; TOFDC1d ; TOFDJ1d ;

~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,
,
, IP20
ALTS4 ; ALTZ4 ; ALTS3 ; ALTZ3 ; ALTS2 ; ALTZ2 ; ALTS1 ; ALTZ1 ; SAL3 ; SAL2 ; SALP2 ; SAL1 ;
SAM3 ; SAM2 ; SAM1 ; SILZ3 ; SILS3 ; SILZ2 ; SILS2 ; SILZ1 ; SILS1 ; SILDZ3 ; SILDS3 ; SILDZ2 ;
SILDS2 ; SILDZ1 ; SILDS1 ; TOFC4 ; TOFJ4 ; TOFC3 ; TOFJ3 ; TOFC2 ; TOFJ2 ; TOFC1 ; TOFJ1 ;
TOFDC4 ; TOFDJ4 ; TOFDC3 ; TOFDJ3 ; TOFDC2 ; TOFDJ2 ; TOFDC1 ; TOFDJ1 ;
~ 230 V , 50 Hz , E14 , 40 W ,

,

, IP20

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

10

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....10.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 58A/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 58A/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:

oprawy oświetleniowe (luminaires) :

RUM3 ; RUM2 ;
~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,

,

, IP20

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

10

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....10.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 61A/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 61A/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:

oprawy oświetleniowe (luminaires) :
ALTS3P ; ALTZ3P ; ALTS2P ; ALTZ2P ; ALTS1P ; ALTZ1P ;
SILZ3P ; SILS3P ; SILZ2P ; SILS2P ; SILZ1P ; SILS1P ; SILDZ3P ; SILDS3P ; SILDZ2P ;
SILDS2P ; SILDZ1P ; SILDS1P ;
~ 230 V , 50 Hz , E14 , 40 W ,

,

, IP20

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

10

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....10.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 62A/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 62A/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:

oprawy oświetleniowe (luminaires) :
RUMK1 ; SALK1 ; SAMK1 ;
~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,

,

, IP20

ALTSK1 ; ALTZK1 ; TOFCK1 ; TOFJK1 ; TOFDCK1 ; TOFDJK1 ;
~ 230 V , 50 Hz , E14 , 40 W ,

,

, IP20

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

10

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....10.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 64A/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 64A/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:

oprawy oświetleniowe (luminaires) :
RUML1D ; RUML1 ; SALL1D ; SALL1 ; SAML1D ; SAML1 ;
~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,

,

, IP20

ALTSL2D ; ALTZL2D ; ALTSL1 ; ALTZL1 ; TOFCL2D ; TOFJL2D ; TOFCL1 ; TOFJL1 ;
TOFDCL2D ; TOFDJL2D ; TOFDCL1 ; TOFDJL1 ;
~ 230 V , 50 Hz , E14 , 40 W ,

,

, IP20

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – EN 60598 – 2 – 4 : 2002
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 4 : 1997
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

10

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....10.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 65/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 65/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:
oprawy oświetleniowe (luminaires) :
ASTZ1 ; ASTZ2 ; ASTZ3 ; CEZZ1 ; CEZZ2 ; CEZZ3 ; CEZZ4 ; DEKZ1 ; DEKZ2 ; DEKZ3 ; DEKZ4 ;
DELZ1 ; DELZ2 ; DELZ3 ; DELZ4 ; DIEZ1 ; DIEZ2 ; DIEZ3 ; DUEZ1 ; DUEZ2 ; DUEZ3 ; DUEZ4 ;
KORSZ1 ; KORSZ2 ; KORSZ3 ; KORSZ4 ; KUBZ1 ; KUBZ2 ; KUBZ3 ; MALTMZ1 ; MALTMZ2 ;
MALTMZ3 ; MALTMZ4 ; MALTZ1 ; MALTZ2 ; MALTZ3 ; MALTZ4 ; NUTZ1 ; NUTZ2 ; NUTZ3 ;
NUTZ4 ; OMEZ1 ; OMEZ2 ; OMEZ3 ; OMEZ4 ; OSLZ1 ; OSLZ2 ; OSLZ3 ; PAUZ1 ; PAUZ2 ;
PAUZ3 ; PAUZ4 ; RIOZ1 ; RIOZ2 ; RIOZ3 ; SIEWZ1 ; SIEWZ2 ; SIEWZ3 ; SIESZ1 ; SIESZ2 ;
SIESZ3 ; ALMZ1 ; ALMZ2 ; ALMZ3 ; ALMZ4 ; RINZ1 ; RINZ2 ; RINZ3 ; RINZ4 ; SAWZ1 ; SAWZ2 ;
SAWZ3 ; SAWZ4 ;
~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,

,

, IP20

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

11

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....11.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 65A/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 65A/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:
oprawy oświetleniowe (luminaires) :

KOKZ2 ; KOKZ3 ; KOKZ4 ; MOKZ1 ; MOKZ2 ; MOKZ3 ; MOKZ4 ; SOFAZ2 ; SOFAZ3 ;
SOFAZ4 ;
~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,

,

, IP20

ASTTZ1 ; ASTTZ2 ; ASTTZ3 ; KOKZ1 ; OLIMZ1 ; OLIMZ2 ; OLIMZ3 ; OLIMZ4 ;
SOFAZ1 ;
~ 230 V , 50 Hz , E14 , 40 W ,

,

, IP20

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

11

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....11.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 66/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 66/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:
oprawy oświetleniowe (luminaires) :

DIEP1 ; DIEP2 ; DIEP3 ; KUBP1 ; KUBP2 ; KUBP3 ; OSLP1 ;
~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,

,

, IP20

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

11

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....11.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 67/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 67/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:
oprawy oświetleniowe (luminaires) :

ASTP1 ; ASTP2 ; ASTP3 ; CEZP1 ; CEZP2 ; CEZP3 ; CEZP4 ; DEKP1 ; DEKP2 ; DEKP3 ;
DEKP4 ; DELP1 ; DELP2 ; DELP3 ; DELP4 ; DUEP1 ; DUEP2 ; DUEP3 ; DUEP4 ;
KORSP1 ; KORSP2 ; KORSP3 ; KORSP4 ; OSLP2 ; OSLP3 ; PAUP1 ; PAUP2 ; PAUP3 ;
PAUP4 ; RIOP1 ; RIOP2 ; RIOP3 ; RINP1 ; RINP2 ; RINP3 ; RINP4 ;
~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,

,

, IP20

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

11

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....11.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 67A/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 67A/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:
oprawy oświetleniowe (luminaires) :

ASTTP1 ; ASTTP2 ; ASTTP3 ;
~ 230 V , 50 Hz , E14 , 40 W ,

,

, IP20

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

11

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....11.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 68/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 68/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:
oprawy oświetleniowe (luminaires) :

ASTK1 ; CEZK1 ; DEKK1 ; DELK1 ; DIEK1 ; DUEK1 ; KORSK1 ; KUBK1 ; MALTMK1 ;
MALTK1 ; NUTK1 ; OMEK1 ; OSLK1 ; PAUK1 ; RIOK1 ; SIEWK1 ; SIESK1 ; ALMK1 ;
RINK1 ; SAWK1 ;
~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,

,

, IP20

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

11

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....11.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 68A/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 68A/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:
oprawy oświetleniowe (luminaires) :

MOKK1 ;
~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,

,

, IP20

,

, IP20

ASTTK1 ; KOKK1 ; OLIMK1 ; SOFAK1 ;
~ 230 V , 50 Hz , E14 , 40 W ,

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

11

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....11.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 69/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 69/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:
oprawy oświetleniowe (luminaires) :

ASTL1 ; CEZL1 ; DEKL1 ; DELL1 ; DELL2D ; DIEL1 ; DUEL1 ; KORSL1 ; KORSL2D ;
KUBL1 ; MALTML1 ; MALTML2D ; MALTL1 ; MALTL2D ; NUTL1 ; NUTL2D ; OMEL1 ;
OMEL2D ; OSLL1 ; PAUL1 ; RIOL1 ; SIEWL1 ; SIESL1 ; ALML1 ; ALML2D ; RINL1 ;
RINL2D ; SAWL1 ; SAWL1D ;
~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,

,

, IP20

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – EN 60598 – 2 – 4 : 2002
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 4 : 1997
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

11

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....11.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 69A/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 69A/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:
oprawy oświetleniowe (luminaires) :

MOKL1 ; SOFAL2D ;
~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,

,

, IP20

,

, IP20

ASTTL1 ; KOKL1 ; OLIML1 ; OLIML2D ; SOFAL1 ;
~ 230 V , 50 Hz , E14 , 40 W ,

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – EN 60598 – 2 – 4 : 2002
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 4 : 1997
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

11

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....11.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 70/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 70/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:
oprawy oświetleniowe (luminaires) :

Załącznik 70/13
Annex 70/13

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

12

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....12.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

Załącznik 70/13
Annex 70/13
oprawy oświetleniowe (luminaires) :

AGA1Z ; AGA2Z ; AGA3Z ; BEL1Z ; BEL2Z ; BEL3Z ; BEL4Z ;
EGO1Z ; EGO2Z ; EGO3Z ; ELE1Z ; ELE2Z ; ELE3Z ; ELE4Z ;
FAM1Z ; FAM2Z ; FAM3Z ; FAM4Z ; FID1Z ; FID2Z ; FID3Z ;
FID4Z ; FION1Z ; FION2Z ; FION3Z ; FIONK1 ; HUG1Z ;
HUGCH1Z ; IWA1Z ; IWA2Z ; IWA3Z ; IWA4Z ; JAZ1Z ; JAZ2Z ;
JAZ3Z ; JAZ4Z ; KAJ1Z ; KAJ2Z ; KAJ3Z ; KAROB1Z ;
KAROB2Z ; KAROB3Z ; KAROW1Z ; KAROW2Z ; KAROW3Z ;
KLI1Z ; KLI2Z ; KLI3Z ; KLI4Z ; KORSCH1Z ; KORSCH2Z ;
KORSCH3Z ; KORSCH4Z ; KOS1Z ; KOS2Z ; KOS3Z ;
KOSCH1Z ; KOSCH2Z ; KOSCH3Z ; LAR1Z ; LAR2Z ; LAR3Z ;
LOT1Z ; LOT2Z ; LOT3Z ; LOTCH1Z ; LOTCH2Z ; LOTCH3Z ;
NEL1Z ; NEL2Z ; NEL3Z ; OSK1Z ; OSK2Z ; OSK3Z ;
ROC1Z ; ROC2Z ; ROC3Z ; SILV1Z ; SILV2Z ; SILV3Z ;
SIE2S1Z ; SIE2S2Z ; SIE2S3Z ; SIE2W1Z ; SIE2W2Z ;
SIE2W3Z ; TIT1Z ; TIT2Z ; TIT3Z ; TIT4Z ; TWI1Z ; TWI2Z ;
TWI3Z ;
~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,

,

, IP20

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 71/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 71/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:
oprawy oświetleniowe (luminaires) :

ROSB3Z ; ROSB5Z ; ROSB10Z ; ROSB20Z ;
ROSC3Z ; ROSC5Z ; ROSC10Z ; ROSC20Z ;
~ 230 V , 50 Hz , E14 , 40 W ,

,

, IP20

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

12

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....12.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 72/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 72/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:
oprawy oświetleniowe (luminaires) :

HUG2Z ; HUG3Z ; HUGCH2Z ; HUGCH3Z ; KAJ4Z ; KOS4Z ;
KOSCH4Z ; LAR4Z ; LOT4Z ; LOTCH4Z ; NEL4Z ; OSK4Z ;
ROC4Z ; SILV4Z ;
~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,

,

, IP20

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

12

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....12.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 73/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 73/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:
oprawy oświetleniowe (luminaires) :

FIG3Z ; FIG5Z ; FIG7Z ; FIG10Z ;
~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,

,

, IP20

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

12

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....12.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 74/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 74/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:
oprawy oświetleniowe (luminaires) :

Załącznik 74/13
Annex 74/13

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

12

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....12.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

Załącznik 74/13
Annex 74/13
oprawy oświetleniowe (luminaires) :

BEL1P ; BEL2P ; BEL3P ; BEL4P ; EGO1P ; EGO2P ;
EGO3P ; ELE1P ; ELE2P ; ELE3P ; ELE4P ; FAM1P ; FAM2P ;
FAM3P ; FAM4P ; FID1P ; FID2P ; FID3P ; FID4P ; HUG1P ;
HUG2P ; HUG3P ; HUGCH1P ; HUGCH2P ; HUGCH3P ;
IWA2P ; IWA3P ; IWA4P ; JAZ1P ; JAZ2P ; JAZ3P ; JAZ4P ;
KAJ1P ; KAJ2P ; KAJ3P ; KAJ4P ; KAROB1P ; KAROB2P ;
KAROB3P ; KAROW1P ; KAROW2P ; KAROW3P ; KLI1P ;
KLI2P ; KLI3P ; KLI4P ; KORSCH1P ; KORSCH2P ;
KORSCH3P ; KORSCH4P ; KOS1P ; KOS2P ; KOS3P ;
KOS4P ; KOSCH1P ; KOSCH2P ; KOSCH3P ; KOSCH4P ;
LAR1P ; LAR2P ; LAR3P ; LAR4P ; LOT1P ; LOT2P ; LOT3P ;
LOT4P ; LOTCH1P ; LOTCH2P ; LOTCH3P ; LOTCH4P ;
NEL1P ; NEL2P ; NEL3P ; NEL4P ; OSK1P ; OSK2P ;
OSK3P ; OSK4P ; ROC1P ; ROC2P ; ROC3P ; ROC4P ;
SILV1P ; SILV2P ; SILV3P ; SILV4P ; TIT1P ; TIT2P ; TIT3P ;
TIT4P ; TWI1P ; TWI2P ; TWI3P ;
~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,

,

, IP20

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 75/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 75/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:
oprawy oświetleniowe (luminaires) :

AGAK1 ; BELK1 ; EGOK1 ; ELEK1 ; FAMK1 ; FIDK1 ; FIGK1 ; FIONL1 ;
HUGK1 ; HUGCHK1 ; IWAK1 ; JAZK1 ; KAJK1 ; KAROBK1 ; KAROWK1 ;
KLIK1 ; KORSCHK1 ; KOSK1 ; KOSCHK1 ; LARK1 ; LOTK1 ; LOTCHK1 ;
NELK1 ; OSKK1 ; ROCK1 ; SILVK1 ; SIĘ2SK1 ; SIĘ2WK1 ; TITK1 ; TWIK1 ;
~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,

,

, IP20

~ 230 V , 50 Hz , E14 , 40 W ,

,

, IP20

ROSBK1 ; ROSCK1 ;
..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

12

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....12.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 76/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 76/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:
oprawy oświetleniowe (luminaires) :

AGAL1 ; AGAL2D ; BELL1 ; BELL2D ; EGOL1 ; ELEL1 ; ELEL2D ; FAML1 ;
FAML2D ; FIDL1 ; FIDL2D ; FIGL1 ; FIGL2D ; FIONL2D ; HUGL1 ;
HUGCHL1 ; IWAL1 ; IWAL2D ; JAZL1 ; JAZL2D ; KAJL1 ; KAJL2D ;
KAROBL1 ; KAROWL1 ; KLIL1 ; KLIL2D ; KORSCHL1 ; KORSCHL2D ;
KOSL1 ; KOSCHL1 ; KOSCHL2D ; LARL1 ; LARL2D ; LOTL1 ; LOTL2D ;
LOTCHL1 ; NELL1 ; NELL2D ; OSKL1 ; ROCL1 ; SILVL1 ; SILVL2D ;
SIE2SL1 ; SIE2WL1 ; TITL1 ; TITL2D ; TWIL1 ;
~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,

,

, IP20

,

, IP20

ROSBL1 ; ROSBL3D ; ROSCL1 ; ROSCL3D ;
~ 230 V , 50 Hz , E14 , 40 W ,

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·, źródło pochodzenia·)
(name, type or model, lot, batch or serial number, possibly sources and numbers of items)

do których odnosi się niniejsza deklaracja, są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami):
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – EN 60598 – 2 – 4 : 2002
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 4 : 1997
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

12

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....12.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 77/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 77/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:

oprawy oświetleniowe (luminaires) :
ARG1Z ; GOBW3Z ; GOBW2Z ; GOBW1Z ; LIM1Z ; LUL3Z ; LUL2Z ; LUL1Z ;
TEMS3Z ; TEMS2Z ; TEMS1Z ; TEMW3Z ; TEMW2Z ; TEMW1Z ;
~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,

,

, IP20

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·/ name, type or model·)

do których odnosi się niniejsza deklaracja , są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami)
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

13

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....13.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 77T/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 77T/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:

oprawy oświetleniowe (luminaires) :
BRA1Z ; FIGA1ZPD ; FIGA1ZPM ; TOG1Z ;
~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,

,

, IP20

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·/ name, type or model·)

do których odnosi się niniejsza deklaracja , są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami)
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

13

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....13.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 77TA/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 77TA/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:

oprawy oświetleniowe (luminaires) :
MAKI1Z ; CHAB1Z ; PAS1Z ;
~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,

,

, IP20

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·/ name, type or model·)

do których odnosi się niniejsza deklaracja , są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami)
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

13

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....13.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 77TX/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 77TX/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:

oprawy oświetleniowe (luminaires) :
ERA3M ; ERA1C ; ERA1N ; ERA1Ż ;
~ 230 V , 50 Hz , E14 , 40 W ,

,

, IP20

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·/ name, type or model·)

do których odnosi się niniejsza deklaracja , są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami)
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

13

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....13.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 78/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 78/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:

oprawy oświetleniowe (luminaires) :
ARG3Z ; ARG2Z ; LIM3Z ; LIM2Z ;
~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,

,

, IP20

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·/ name, type or model·)

do których odnosi się niniejsza deklaracja , są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami)
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

13

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....13.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 78T/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 78T/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:

oprawy oświetleniowe (luminaires) :
BRA3Z ; BRA2Z ; TOG3Z ; TOG2Z ;
~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,

,

, IP20

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·/ name, type or model·)

do których odnosi się niniejsza deklaracja , są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami)
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

13

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....13.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 79/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 79/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:

oprawy oświetleniowe (luminaires) :

Załącznik 79/13
Annex 79/13
..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·/ name, type or model·)

do których odnosi się niniejsza deklaracja , są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami)
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

13

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....13.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

Załącznik 79/13
Annex 79/13
oprawy oświetleniowe (luminaires) :
ARG3P ; ARG2P ; ARG1P ; AROKR4 ; AROKR3 ; AROKR2 ; AROKR1 ; AROS4 ;
AROS3 ; AROS2 ; AROS1 ; AROB4 ; AROB3 ; AROB2 ; AROB1 ; FUKC3 ;
FUKC2 ; FUKC1 ; FUKB3 ; FUKB2 ; FUKB1 ; FUKS3 ; FUKS2 ; FUKS1 ;
GOBW3P ; GOBW2P ; GOBW1P ; GRAS1 ; KORAB3 ; KORAB2 ; KORAB1 ;
KORAW3 ; KORAW2 ; KORAW1 ; KORAM3 ; KORAM2 ; KORAM1 ; LIM3P ;
LIM2P ; LIM1P ; LUL3P ; LUL2P ; LUL1P ; TEMS3P ; TEMS2P ; TEMS1P ;
TEMW3P ; TEMW2P ; TEMW1P ; TEX5Z ; TEX3Z ; TEX3P ; TEX2P ; TEX1P ;
VIS5Z ; VIS3Z ; VIS3P ; VIS2P ; VIS1P ; WIWKR4 ; WIWKR3 ; WIWKR2 ;
WIWKR1 ; WIWS4 ; WIWS3 ; WIWS2 ; WIWS1 ; WIWB4 ; WIWB3 ; WIWB2 ;
WIWB1 ; ZYT1Z ;
~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,

,

, IP20

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 79T/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 79T/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:

oprawy oświetleniowe (luminaires) :

Załącznik 79T/13
Annex 79T/13
..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·/ name, type or model·)

do których odnosi się niniejsza deklaracja , są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami)
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

13

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....13.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

Załącznik 79T/13
Annex 79T/13
oprawy oświetleniowe (luminaires) :
BRA3P ; BRA2P ; BRA1P ; CHAB2Z ; FIGA3Z ; FIGA2Z ; FIGA1ZD ; FIGA1ZM ;
LARAKR4 ; LARAKR3 ; LARAKR2 ; LARAKR1 ; LARAS4 ; LARAS3 ; LARAS2 ;
LARAS1 ; LARAB4 ; LARAB3 ; LARAB2 ; LARAB1 ; MAKI2Z ; PAS2Z ; SENC5Z ;
SENC3Z ; SENC3P ; SENC2P ; SENC1P ; SENJ5Z ; SENJ3Z ; SENJ3P ; SENJ2P ;
SENJ1P ; TOG3P ; TOG2P ; TOG1P ;
~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,

,

, IP20

~ 230 V , 50 Hz , E14 , 40 W ,

,

, IP20

ZEF7Z ; ZEF5Z ; ZEF3Z ;

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 79X/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 79X/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:

oprawy oświetleniowe (luminaires) :
GWIER5 ; GPEDJ5 ; GPEDC5 ; GBAL5 ; GTIN5 ; GLUIJ5 ; GLUIC5 ;
GAME5 ;
~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,

,

, IP20

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·/ name, type or model·)

do których odnosi się niniejsza deklaracja , są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami)
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

13

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....13.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 80/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 80/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:

oprawy oświetleniowe (luminaires) :
GRAS3 ; GRAS2 ; ZYT4Z ; ZYT3Z ; ZYT2Z ;
~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,

,

, IP20

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·/ name, type or model·)

do których odnosi się niniejsza deklaracja , są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami)
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

13

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....13.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 80X/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 80X/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:

oprawy oświetleniowe (luminaires) :
GWIERP6 ; GPEDJP5 ; GPEDCP5 ; GBALP5 ; GTINP5 ; GLUIJP5 ;
GLUICP5 ; GAMEP5 ;
~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,

,

, IP20

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·/ name, type or model·)

do których odnosi się niniejsza deklaracja , są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami)
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

13

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....13.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 81/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 81/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:

oprawy oświetleniowe (luminaires) :
ARGK1 ; FUKCK1 ; FUKBK1 ; FUKSK1 ; GRASK1 ; KORABK1 ; KORAWK1 ;
KORAMK1 ; LIMK1 ; LULK1 ; TEMSK1 ; TEMWK1 ; TEXK1 ; VISK1 ; ZYTK1 ;
~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,

,

, IP20

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·/ name, type or model·)

do których odnosi się niniejsza deklaracja , są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami)
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

13

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....13.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 81T/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 81T/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:

oprawy oświetleniowe (luminaires) :
BRAK1 ; CHABK1 ; FIGAK1 ; MAKIK1 ; PASK1 ; SENCK1 ; SENJK1 ; TOGK1 ;
~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,

,

, IP20

~ 230 V , 50 Hz , E14 , 40 W ,

,

, IP20

ZEFK1 ;

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·/ name, type or model·)

do których odnosi się niniejsza deklaracja , są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami)
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

13

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....13.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 81X/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 81X/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:

oprawy oświetleniowe (luminaires) :
GWIERK2 ; GPEDJK1 ; GPEDCK1 ; GBALK1 ; GTINK1 ; GLUIJK1 ;
GLUICK1 ; GAMEK1 ;
~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,

,

, IP20

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·/ name, type or model·)

do których odnosi się niniejsza deklaracja , są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami)
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – IEC 598 – 2 – 1 + A1 : 1994 / Ap1 : 2000
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 1 : 1989
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

13

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....13.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 82/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 82/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:

oprawy oświetleniowe (luminaires) :
FUKCL1 ; FUKBL1 ; FUKSL1 ; FUKCL2D ; FUKBL2D ; FUKSL2D ; GRASL1 ;
KORABL1 ; KORABL2D ; KORAWL1 ; KORAWL2D ; KORAML1 ; KORAML2D ;
LIML1 ; LIML2D ; TEXL1 ; TEXL2D ; VISL1 ; VISL2D ;
~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,

,

, IP20

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·/ name, type or model·)

do których odnosi się niniejsza deklaracja , są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami)
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – EN 60598 – 2 – 4 : 2002
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 4 : 1997
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

13

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....13.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

Częstochowa 15.05.2013.

SIGMA Dariusz RODAK
Szparagowa 34/40 42 200 Częstochowa
048 34 369 74 05
NIP 573-010-14-14 Regon 150-960-287

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 82T/2013
DECLARATION OF CONFORMITY 82T/2013
My Firma (We Firm) :

SIGMA Dariusz RODAK
ul. Szparagowa 34/40 , 42 - 200 Częstochowa
.................................................................................................................................................................
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby oznaczone numerem katalogowym:
Declare under our sole responsibility that the product types:

oprawy oświetleniowe (luminaires) :
BRAL1 ; BRAL2D ; CHABL1 ; CHABL1D ; FIGAL1 ; FIGAL1D ; MAKIL1 ;
MAKIL1D ; PASL1 ; PASL1D ; SENCL1 ; SENCL1D ; SENJL1 ; SENJL1D ;
TOGL1 ; TOGL2D ; ZEFL1 ; ZEFL1D ;
~ 230 V , 50 Hz , E27 , 60 W ,

,

, IP20

..........................................................................................................................................................
( nazwa , typ lub model·/ name, type or model·)

do których odnosi się niniejsza deklaracja , są zgodne z następującą normą (ami)
lub innym ( i ) dokumentem (ami)
to which this declaration relates is in conformity with the following specifications:

Dyrektywa niskonapięciowa:

2006/95/EC

Low Voltage Directive LVD

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z 21 sierpnia 2007 Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC

Electromagnetic Compatibility EMC

(Ustawa o kompatybilności elektromagnetycznej
z 13 kwietnia 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 556.)

Dyrektywa Niebezpieczne substancje w wyrobach
elektrycznych:

2011/65/UE (Rozporządzenie w sprawie

Restriction of Hazardous Substances ROHS

Dyrektywa ekoprojekt Ecodesign ESD

w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie,
zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią

PN – EN 60598 – 1 : 2011
PN – EN 60598 – 2 – 4 : 2002
PN – EN 55015 : 2011/A2 : 2011

zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia
stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z 10 maja 2013
Dz. U. Nr 0, poz. 547.)

2010/30/UE

Rozporządzenie komisji (UE) nr
874/2012 z dnia 12 lipca 2012 r. uzupełniające
dyrektywę Parlamentu Europejskiego

idt. EN 60598 – 1 : 2008/A11:2009
idt. EN 60598 – 2 – 4 : 1997
idt. EN 55015 : 2006/A2 : 2009

13

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE na sprzęt elektryczny
Last two digits of the year in which the CE marking was affixed: ....13.... (when compliance with the
provisions of the directives LVD and EMC are declared)

..........................................................................................................................................................
/ tytuł i/lub numer i data wydania normy ( norm ) lub·innego (ych ) dokumentu (ów) normatywnego ( ych ) /
(title and/or number and date of publication of the used standards or the internal measures implemented to ensure the conformity
with the essential requirements of the directive)

Częstochowa 15.05.2013 r.

..........................................................
(miejsce i data wystawienia)
(place and date of issue)

........................................................................
(nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej)
(name, position and signature of the authorized person)

