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Nr: 2 l2018
1.

Nazwa wyrobu : Grzejnik elektryczny, olejowy z elektronicznym sterownikiem analogowym,
o stopniu ochrony lP21

2.

Wykaz typów grzejników

:

1316.100, 1316.150, 1380.000, 1381.000, 1382.000,
1383.000, 1384.000, 1386.000, 1387.000
3.

zastosowanie:

Grzejniki ze stopniem ochrony lP21 : do ogrzewania budynków mieszkalnych, biur, szkół,
przedszkoli, szpitali i innych pomieszczeń użyteczności publicznej, o normalnej wilgotności
powietrza.

4.

Nazwa i adres siedziby producenta, oraz miejsce produkcji wyrobu :
ELPE Elektroprodukt Sp.z o.o. ul. Tadeusza Śliwiaka 16,30_797 Kraków

5.

Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawicieIa : nie dotyczy
Producent deklaruje zgodnośćz poniższymi Dyrektywami Europejskimi

6.

i Rozporządzeniami:

2014 l 30 / UE z uwzględnieniem poprawek
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw
Członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej.
2014 l 35 / UE z u uwzględnieniem poprawek
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw
członkowskich odnoszących się do spżętu elektrycznego pzewidzianego do stosowania w określonychgranicach
napięcia.
2011 l 65 / EU z u uwzględnieniem poprawek
DyrektywaParlamentuEuropejskiegoiRady201 1/65/UEzdnia8czerwca2O11 r.wsprawieograniczenia

stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w spzęcie elektrycznym i elektronicznym,

z

2009 l 125nN E z rozporządze n iem Kom isj i ( U E) 20 1 5/1 1 88
dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady

2009l125ME

w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń.

Pełna zgodnośćz poniższymi normami dowodzispełnienia wymagań powyższych Dyrektyw

i Rozporządzeń Parlamentu Europejskiego

:

PN-EN 60335-'t:2012
PN-EN 60335-2-30: 2010+ A1 1 :2012
PN-EN 55014:2017-06

W imieniu producenta podpisał(-a)
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