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DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE nr 22/2019 

  

Elpio Sp. z o.o.  

ul. Przemysłowa 18, 62-052 Komorniki 

deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że  

wyrób:  złącza koncentryczne na kabel typu RG-6, adaptory 

typ:  tc’F6KOMPR, tc’F6D, tc`F6D-113, tc’F6CONE, tc’F6TWIST, tc’F6-1, tc’F6-S1, tc’F6-S2, tc’F6K,  

tc’FF-FF, tc’IEC F TWIST, tc’IEC M TWIST, tc’IEC F KOMPR, tc’IEC M KOMPR, tc’FF IEC M, tc’FF IEC F  

 

do których odnosi się niniejsza deklaracja zgodności, są zgodne z wymaganiami zasadniczymi określonymi 

w Dyrektywach:  

 

2011/65/WE (RoHS II) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie ograniczenia 

stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 

 

2014/30/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstwa państw członkowskich odnoszących się do 
kompatybilności elektromagnetycznej 
 

PN-EN 50083-2:2012 (EN50083-2:2012) sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: 
telewizyjnych, radiowych i usług interaktywnych  

Część 2: Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń 

 

 

 

Osoba uprawniona, 
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE nr 23/2019 

  

 

Elpio Sp. z o.o.  

ul. Przemysłowa 18, 62-052 Komorniki 

deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że  

wyrób:  złącza koncentryczne na kable dystrybucyjne typu RG-11, RG-15(TX-15), adaptory 

typ:  tc’F11, tc’F11D, tc’F11K2, tc’5/8M-11, tc’5/8M-15, tc’FM-15, tc’FF-15  

 

 

do których odnosi się niniejsza deklaracja zgodności, są zgodne z wymaganiami zasadniczymi określonymi 

w Dyrektywach:  

 

2011/65/WE (RoHS II) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie ograniczenia 

stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 

 

2014/30/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstwa państw członkowskich odnoszących się do 
kompatybilności elektromagnetycznej 
 

PN-EN 50083-2:2012 (EN50083-2:2012) sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: 
telewizyjnych, radiowych i usług interaktywnych  

Część 2: Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń 

 

 

 

Osoba uprawniona, 

 


