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Listwy zaciskowe.
Terminal blocks.

TLZ-4
TLZ-10

U1: 690 V; ~ 6 kV;
Ith: 32 A — TLZ—4,
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STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓ POLSKICH
BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI
04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Poża ryskiego 28

tel.: ±48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.pl

CERTYFIKAT ZGQDNOŚC CE
CE CERTIFICATE OF CONFORMITY

nr CEI035I11
No. CE/035/1 I

Dostawca: „POKÓJ” Spółdzielnia Elektrotechniczna
(Nazwa I adres) ul. Warecka 1
Supplier 91-202 z”ódź, Poland
(Name and address)

Producent: „POKÓJ” Spółdzielnia Elektrotechniczna
(Nazwa ladres) ul. Warecka 1
Manufacturer 91—202 Łódź, Poland
(Name and address)

Nazwa wyrobu:
Name of the product:

Typ (model):
Type (model):

Dane techniczne:
Technical data: 57 A — TLZ—l0.

Przekrój znamionowy; 4 mm2 — TLZ-4, 10 mm2 — TLZ-10.
Rated cross-section: 4 mm2 — TLZ-4, .10 mm2 — TLZ-10.
Akcesoria: tabliczki 0T4, 0M4 — TLZ-4; OT1O, OM1O — TLZ-10.
Accessories: plates 0T4, 0M4 — TLZ-4; OT1O, OMIO — TLZ-l0.

Wymieniony powyżej wyrób spetnia wymagania bezpieczeństwa norm(-y):
Aforesaid product complies with the safely requirements of the standard(s):

Spełnienie wymagań powyższych(-ej) norm(-y) uznaje się za potwierdzenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami
określonymi w
Ccmplianos with the requirements of the afomsaki standairl(s) gives presumption of contb”miiy with the essentials requirements
specilledin:
- DyrektywIe LVD 2006196IWE (~rożon~ do prawa polskiego nzpciządzsnieni N~nlstra Gospodarki z 2007-08-21, Di U. nr 156,

p~1089)
- LVD Directive 200&95”EC (implemented into Polish law by MG deo”se of2007-08-21, OJ No. 155. item 1089)

stanowiąc niezbędny wa,unelc dla oznakowania CE.
accomplishing mandatoty lenris of CE marwng.

~ Niniejszy cettyfikat dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu mających Identyczne właściwości (parametry) jak
przedstawiony do badań wzór I spełniających wymagania ww. noem(.y).
This cedh”~cate covets only the products with charactedstics same as of the tested sample and those complying with the
requirements of the aforesaid standard(s).
Ponadto, znakowanie CE powinno być umieszczone na wyrobach po sporządzeniu niezbędnej dokumentacji
technicznej oraz wystawieniu deklaracji zgodności WE, zgodnie zwymaganiaml ww. dyrektywy (rozporządzenia).
!„&vsovei CE maildng shall be aftixed on the products after technioal ck?cumentation was prepared and EC dedaration
ofo3nfcąmily was issued~ according to the afomsaki ctiiecfive (cease) regulations.
Niniejszy certyfikat traci ważność z datą ustania domniemania zgodności ww. noim(-y) zhamionlzowanych(-ej)
z wymaganiami zasadniczymI ww. dyrektyw(-y) (iozpoiządzenia(ustawy).
This certiuicate is valki until the date of cessation of presumption of confom7ity of the aforesaid hamionized standard(s) under
the ateresaki directive(s) (decme”ac~).

C E Kierownik Jednostki Certyfikującej

Ce7caUonBod~r

Warszawa, 2011—08—28 Teodor Pysznlak

Norma(-y) Raport(-y) z badań nr Wydany(-e) przez
Standard(s) Test report(s) No. Issued by

PN—EN 60947—7—1:2010 L1”—11.070
(EN 60947—7—1:2009) Lk—11.071


