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  Deklaracja zgodności CE
EU Declaratio

                                                                                                                     n of Conformity

:  CITELProducent/Company 

Adres/ Address : 2, rue Troyon 92310, Sèvres,  France

Znak firmowy/ Trade Mark    : CITEL

Produkty

Product Range     

    : Ograniczniki przepięć (SPD) przeznaczone do sieci telekomunikacyjnych i sygnałowych

    : Surge protective devices (SPD) connected to telecommunications and signaling networks

Typ/Models Obszar zastosowań / Application 

DLA-170G SPD 1-par. dla linii telekomunikacyjnych - moduł wtykowy

DLA-170/R SPD 1-par. dla linii telekomunikacyjnych - moduł wtykowy

DLAW-170 SPD 1-par. dla linii telekomunikacyjnych - moduł wtykowy

DLATS-170 SPD 1-par. dla linii telekomunikacyjnych - moduł wtykowy

DLATS1-170 SPD 1-par. dla linii telekomunikacyjnych - moduł wtykowy

DLAH-170 SPD 1-par. dla linii telekomunikacyjnych - moduł wtykowy

DLA2-170 SPD 2-par. dla linii telekomunikacyjnych - moduł wtykowy

DLU-170 SPD 1-par. dla linii telekomunikacyjnych - moduł wtykowy

DLU2-170 SPD 2-par. dla linii telekomunikacyjnych - moduł wtykowy

DLUH-170 SPD 1-par. dla linii telekomunikacyjnych - moduł wtykowy

DLUH2-170 SPD 2-par. dla linii telekomunikacyjnych - moduł wtykowy

DLC-170 SPD 1-par. dla linii telekomunikacyjnych - moduł wtykowy
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Niniejsza deklaracja zgodności wydana została na wyłączną odpowiedzialność producenta. Na podstawie 
dobrowolnej oceny próbek produktów i dokumentacji technicznej poświadczamy, że wymienione wyżej 
produkty, są zgodne z postanowieniami Niskonapięciowej Dyrektywy 2014/35/UE Parlamentu Europejskiego 
i spełniają następujące normy europejskie:

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Based on voluntary assessment of the product samples and technical file, We certify that the listed products, as 
mentioned above, comply with the provisions of the Low Voltage Directive 2014/35/EU of the Council of the 
European Union and are conformed by compliance with following European standards:

Norma Tytuł normy

EN 61643-21 Niskonapięciowe urządzenia ograniczające przepięcia - Część 21. 
Urządzenia do ograniczania przepięć w sieciach telekomunikacyjnych i sygnalizacyjnych - 
Wymagania eksploatacyjne i metody badań.

Sèvres, 
09/21/2020

Christian Macanda 
Product Manager
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