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W
ZÓR

DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR ……

1.   Dystrybutor wyrobu budowlanego: ALNOR-SYSTEMY WENTYLACJI SP. Z O.O. 
                                                               00-719 Warszawa, ul. Zwierzyniecka 8b, POLSKA
                                                               Tel.:  + 48 22 737 40 00,  Fax.: + 48 22 737 40 04

2.   Nazwa wyrobu budowlanego: Rekuperator z odzyskiem ciepła i wilgoci,  HRU-ECCO; HRU-ERGO 

      Niniejszym oświadczamy, iż wymieniony wyrób jest zgodny z dyrektywą niskonapięciową  2006/95/EC oraz 
     dyrektywą EMC 2004/108/EC.

3.   Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: stosowane w wentylacji mechanicznej do odzysku ciepła 

4.   Specyfi kacja techniczna: 
      PN-EN 61000-3-2:2007+A2:2010 „Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-2: Poziomy dopuszczalne 
     – Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd  zasilający odbiornika < lub = 16 A)”

      PN-EN 61000-3-3:2011 „Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-3: Poziomy dopuszczalne 
     – Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego 
     napięcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym prądzie znamionowym < lub = 16 A przyłączone 
     bezwarunkowo”

      PN-EN 61000-6-3:2008+A1:2011 „Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-3: Normy ogólne 
     - Norma emisji w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko  uprzemysłowionym”

      PN-EN 61000-6-1:2008 „Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-1: Normy  ogólne -
     Odporność w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym”

      PN-EN 60335-1:2012+A13:2009 „Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego –  Bezpieczeństwo 
      użytkowania - Część 1: Wymagania ogólne”

      PN-EN 60335-2-65:2004+A1:2008 „Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego –  Bezpieczeństwo 
     użytkowania -- Część 2-65: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń do oczyszczania powietrza”

      PN-EN 50366:2004+IS1:2009 „Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Pola elektromagnetyczne
     - Metody obliczania i pomiaru”

4.   Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego: Zgodnie ze specyfi kacją techniczną

6.   Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfi kującej lub laboratorium oraz numer certyfi katu lub 
      raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności
      wyrobu budowlanego: nie dotyczy
 
Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfi kacją techniczną w pkt. 4.

              Wola Mrokowska 
……………………………………                                                    ……………………………….
        Data i miejsce wystawienia               Podpis osoby upoważnionej

*reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja dokumentu w celach marketingowych jest zabronione. 
Wzór dokumentu publikowany jest wyłącznie na potrzeby Klientów, którzy zakupili produkty Alnor wymienione w dokumencie. 
Oryginał dokumentu dostępny po kontakcie ze strony Klienta.


