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DEKLARACJA ZGODNOŚCI 

DECLARATION OF CONFORMITY 

 
Firma TRAFECO Sp. J. Artur Strug - Mirosław Łukiewski deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że n/w wyroby wykonuje 
zgodnie z wymienionymi normami: 
Company TRAFECO Sp. J. Artur Strug - Mirosław Łukiewski declares with the complete responsibility, that the undernoted products are in accordance tot he 
below mentioned standards: 

 

Lp. 
Item 

Nazwa i typ wyrobu 
Product name and type 

Nr normy 
Standard number 

   

   

1. Transformatory separacyjne typu 3TT 
3TT type separating transformers 

PN-EN 61558-2-1 
Bezpieczeństwo użytkowania transformatorów, zasilaczy, dławików i 
podobnych urządzeń -- Część 2-1: Wymagania szczegółowe i badania 
dotyczące transformatorów oddzielających i zasilaczy z transformato-
rami oddzielającymi do ogólnego stosowania  
Safety in use of transformers, dc power supplies, reactors and similar devices - Part 2-1: 
Particular requirements and tests for separating transformers and power supplies with 
separating transformers for general application 

   

   
   

 
oraz spełniają postanowienia dyrektywy: 
and meet the provisions of the directive 

 
1. LVD 2014/35/UE 
 Dyrektywa 2014/35/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawo-

dawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do 
stosowania w określonych granicach napięcia 
Directive 2014/35 / EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States 
relating to the making available on the market of electrical equipment designed to be used within certain voltage limits 

 

 
oznaczenie roku w którym naniesiono oznaczenie: 
designation of the year in which the marking was applied 
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