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DEKLARACJA ZGODNOSCI WE 

Numer dokumentu BLS 032I 2020

Produkt ( model ) : FREESIA SQ N

Podstawowe parametry: 
LED, ... 220-240V; 50-60Hz, kl. I; kl. II; IK04; IP40, E.

Niniejsza deklaracja zgodnosci wydana zostaje na wy�cznc1 odpowiedzialnosc producenta. 
Wymieniony powyi:ej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnosnymi wymaganiami 
unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014135/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie 
harmonizacji ustawodawstw paristw czlonkowskich odnoszc1cych si, do udost,pniania na rynku sprz,tu 
elektrycznego przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napi,cia 
Dz.U. L 96 z 29.3.2014, str. 357---374 
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady 2014130/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie 
harmonizacji ustawodawstw panstw czlonkowskich odnosz21cych Sil! do kompatybilnosci 
elektromagnetyczne 
Dz.U. L 96 z 29.3.2014 str. 79 - 106
Dyrektywa Parlamentu Europejsklego I Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawle 
ograniczenia stosowania niekt6rych niebezpiecznych substancji w sprz11Cie elektrycznym i 
elektronicznym 
Dz.U. L 174z 1.7.2011, sir. 88-110 
Dyrektywa Parlamentu Europejsklego I Rady 2009I126/WE z dnla 21 pazdzlernika 2009 r. 
ustanawiajc1ca og61ne zasady ustalania wymog6w dotycz21cych ekoprojektu dla produkt6w zwic1zanych 
z energi<1 
Dz.U. L 285 z 31.10.2009, sir. 10-35 
Rozporz¥tzenle Komisjl (UE) nr 1194/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie wykonania 
dyrektywy 2009/125MIE Parlamentu Europejskiego i Rady w odnleslenlu do wymog6w dotyczc1cych 
ekoprojektu dla lamp kierunkowych, lamp z diodami elektroluminescencyjnymi i powic1zanego 
wyposazenla 

Wykaz norm zharmonizowanych lub innych specyfikacji technicznych: 

PN-EN 62471 

PN-EN 60598-1 

PN-EN 61000-3-2 

PN-EN 61000-3-3 

PN-EN 65015 

PN-EN 61547 

PN-EN 62493 

PN-EN 60529 

PN-EN 60102 

PN-EN 50581 

Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i system6w lampowych 
Oprawy oswietleniowe • cz,sc 1: Wymagania og61ne i badania 
Kompatybilnosc elektromagnetyczna (EMC) 
cz,sc 3-2: Poziomy dopuszczalne - Poziomy dopuszczalne emisji 
harmonicznych prc1du (fazowy prc1d zasilajc1cy odbiornika < lub = 16 A) 
Kompatybilnosc elektromagnetyczna (EMC) 
Cz11sc 3-3: Poziomy dopuszczalne - Ograniczanie zmian napi,cia, wahan napi�cia i migotania swiatla_w publicznych 
sieciach zasilajc1cych niskiego napil!Cia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym prc1dzie znamionowym < lub = 16 A 
przylc1czone bezwarunkowo 
Poziomy dopuszczalne i melody pomiar6w zaburzen radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urzc1dzenia 
oswietleniowe i urzc1dzenia podobne 
Sprz11t do og61nych cel6w oswietleniowych - Wymagania dotyczc1ce kompatybilnosci elektromagnetycznej 
Ocena sprz�tu oswietleniowego pod wzgl�dem ekspozycji os6b na pola elektromagnetyczne 
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 
Stopnie ochrony przed zewn,trznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urzc1dzen 
elektrycznych (Kod IK) 
Dokumentacja techniczna oceny wyrob6w elektrycznych i elektronicznych z uwzgl�dnieniem ograniczenia stosowanla 
substancji niebezpiecznych 
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