Koszalin, 3.03.2016

Deklaracja Zgodności CE
EC Declaration of Conformity
Nr No. 11/2016
KDE
Niniejsza Deklaracja Zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność niżej wymienionego
producenta:

This Declaration of Conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer 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:

Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody, typu zamkniętego
Electric Instantaneous Water Heater, closed

KDE - 9; KDE.4 - 9; KDE - 12; KDE.4 - 12; KDE - 15; KDE - 18; KDE - 21; KDE - 24; KDE - 27
Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego
prawodawstwa harmonizacyjnego:
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

2014/35/UE
2014/30/UE
2011/65/UE
(UE) 812/2013

Dyrektywa niskonapięciowa
Low Voltage Directive

Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej
Electromagnetic Compatibility Directive

Dyrektywa ograniczająca stosowanie niebezpiecznych substancji
Restriction of Hazardous Substances (RoHS II) Directive

Rozporządzenie Delegowane Komisji UE w odniesieniu do etykiet
efektywności energetycznej
EU Commission Delegated Regulation with regard to the energy labelling

Odwołania do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano w stosunku do których
deklarowana jest zgodność:
References to the relevant harmonised standards used in relation to which conformity is declared:

IEC 60335-1:05.2010 (ed. 5.0)
IEC 60335-2-35:2002+A1:2006+A2:2009 (ed. 4.2)
IEC 62233:2005
IEC 61000-3-2:2014 (ed. 3.2)
IEC 61000-3-3:2013 (ec. 3.0)

IEC 61000-3-11:2000 (ed. 1.0)
IEC 61000-3-12:2011 (ed. 2.0)
PN EN 55014-1:2012
PN EN 55014-2:2015

Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE 06
The last two digits of the year of the CE marking: 06

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.
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