
Koszalin, 17.03.2015

Deklaracja Zgodności CE
EC Declaration of Conformity

Nr No. 35/2014
Niniejsza Deklaracja Zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność niżej wymienionego 
producenta:
This Declaration of Conformity is issued under the sole responsibility of the producer mentioned below: 

KOSPEL S.A.
ul. Olchowa 1

75-136 Koszalin, Polska
deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że wyroby:
hereby declares with full responsibility that the products:

Pompa ciepła powietrze-woda 
Heat pump, air to water

SPC.ZA-150; SPC.ZA-200/1; SPC.F-150; SPC.F-200/1
HPI – 3; HPI – 4

jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw (z późniejszymi zmianami):
is in conformity with (with later changes):

2006/95/WE Dyrektywa niskonapięciowa 
 Low Voltage Directive

2004/108/WE Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej
Electromagnetic Compatibility Directive

2011/65/WE  Dyrektywa ograniczająca stosowanie niebezpiecznych substancji
Restriction of Hazardous Substances (RoHS II) Directive

i że zastosowano normy zharmonizowane wymienione poniżej: 
and the following harmonised standards have been applied:

EN 60335-1:2010+A1:2013 
EN 60335-2-40:2003+A1:2006+A2:2009+
A11:2004+A12:2005+A13:2012
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2013 

EN 61000-3-11: 2000 
EN 61000-3-12: 2011 
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN 62233:2008

Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE 12
The last two digits of the year of the CE marking: 12
Zamontowana wewnątrz kotła pompa obiegowa jest integralną częścią kotła i nie może być 
wykorzystywana do innych zastosowań.
Mounted inside the boiler circulating pump is an integral part of the boiler and can not be used for other applications.  

Opisany powyżej przedmiot deklaracji jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 
2011/65/UE z dnia 8.06.2011 w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych 
substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
Described above object of the declaration is in conformity with the 2011/65/EU Directive of the European Parliament and  
Council issued 8.06.2011 on the restriction of use of hazardous substances in electrical and electronic equipment.

Koszalin, 17.03.2015            Bartłomiej Piotrowski
  (miejsce i data wystawienia)                                         Specjalista  ds. Certyfikacji
     (place and date of issue)                         Certification Specialist


	Koszalin, 17.03.2015
	Deklaracja Zgodności CE
	EC Declaration of Conformity
	Niniejsza Deklaracja Zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność niżej wymienionego producenta:
	Pompa ciepła powietrze-woda 
	Heat pump, air to water

	SPC.ZA-150; SPC.ZA-200/1; SPC.F-150; SPC.F-200/1
	EN 61000-3-11: 2000 



