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1. Dystrybutor wyrobu budowlanego: AlNoR-sysrEr/ry wENTyLAcJT sp. z o.o.
00-719 Warszawa al.Zwierzyniecka 8b POLSKA
Tel.: + 48Ż2737 4000o Fax.:* 4822737 4004

2. Nazwa wyrobu budowlanego: Rekuperator z odryskiem ciepła i wilgocio
HRU-ECCO; HRU-ERGO

Niniejszym oświadczamy, iz wymieniony w1'rób jest zgodny z dyrektywą niskonapięciową
2006l95E'C oraz dyrektywą EMC Ż004lI}81EC.

3. Przęznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: stosowane w wenĘlacji mechanicznej do
odrysku ciepła

4. Specyfikacja techniczna:
PN-EN 61000-3'2z2007+A2z2010 ,,Kompatybilność elektromagneĘczna (EMc) -- Część3-2z
Poziomy dopuszczalne - Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd
zasilający odbiornika < lub : 16 A)''
PN-EN 61000-3-3:2011 ,,KompaĘbilność elektromagneĘczna (EMC) : Część3-3: Poziomy
dopuszczalne - ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych
sieciach zasilających niskiego napięciao powodowanychprzez odbiorniki o fazowym prądzie
znamionowym < lub: 16 A przyłączone bezwarunkowo''
PN-EN 61000-6-3:2008+A1:2011 ooKompaĘbilność elektromagneĘczna (EMC) _ Część.6-3:
Normy ogólne -- Norma emisji w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko
uprzemysłowionym''
PN-EN 61000-6-t:2008 ,,KompaĘbilność elektromagneĘczna (EMC) _ Część 6-1: Normy
ogóIne -- Odporność w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym''
PN-EN 60335-1:2012+A13:2009 o,Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -
Bezpieczeństwo uĘtkowania - Część 1: Wymagania ogólne''
PN-EN 60335-2-65:2004+AI:2008 ,,Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -
Bezpieczeństwo uĘtkowania _ Część 2-65: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do
o czy szczania p owiet rza "
PN-BN 50366:2004+151:2009 ,,Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego - Pola
elektromagnetyczne - Metody obliczania i pomiaru"

5' Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowłanego:
Zgodnie ze specyfikacją techniczną

6. Nazwa i numer akredytowanej jednostki ceĘfikującej lub laboratorium oraz numęr ceĘfikafu lub
raportu zbadań typu, jeżeli taka jednostka brała udziałw zastosowanym systemie oceny zgodności
wyrobu budowlanego: nie doĘcry

Deklaruję zpeŁną odpowiedzialnoŚcią, że v,ryrob budowlany jest Zgodny ze specyfika cjątechniczną
w pkt. 4.
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NlP: 52'i-10_a$"74,r, nĘGoN: 01 06858.1 7

Wola Mrokowska 07.08.20 1 2

Data i miejsce wystawienia

Konto bankowe PLN nr; 87 1050 1025 1000 0023 Ż8659772t konto EUR nr: 10 1050 1025 1o0o 0023 2s65 9897
swlFT: INGBPLPW ING Bank śĘski oddział W Warszawie.

sąd Rejonowy dla m. st. WarsŻaWY, XIII Wydział GospodarcŻy Krajowego Rejestru sądowego KRs 0ooo038889 . wysokość kapitału Zakładowego: 334 500 PLN'
Adres siedziby: ul. Zwierzyniecka 68, OO-719 Warszawa . REGON 010685817 . NIp 52i-10-68-747.


