
 

 

 

 

EU Vyhlásenie o zhode 
číslo vyhlásenia: 02/npH/2021 

 
  

        
 
 

 

Výrobca:   SONNIGER Polska Sp. z o.o. Sp. k. 
ul. Śląska 35/37 
81-310 Gdynia, POLAND      

              
 

 
Na vlastnú zodpovednosť týmto vyhlasujem, že nasledujúce produkty:   

 

Typ zariadenia:  teplovodné ohrievače HEATER CONDENS                   Obchodná značka:HEATER CONDENS 
Modely:   HEATER CONDENS CR ONE; CR1; CR2; CR3; CR2 MAX; CR3 MAX; CR4 MAX    
 
 
sú v súlade s nasledujúcimi smernicami EÚ a aplikovanými harmonizovanými normami: 
 
LVD 2014/35/EU SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/35 / EÚ z 26. februára 2014 o zosúladení právnych predpisov 

členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na 
trhu 

EN 60204-1:2006+A1:2009 Bezpečnosť strojov. Elektrické zariadenia strojov. Všeobecné požiadavky 
EN 60529:1991+AC:1993 
+A1:200+A2:2013  Stupne ochrany krytom (krytie - IP kód) 
EN 60335-1:2012                           Elektrické spotrebiče pre domácnosť a podobné účely - Bezpečnosť - Časť 1: Všeobecné požiadavky IEC 60335-1: 2010 
EN 60335-2-30: 
2009+A11:2012+AC:2014             Elektrické spotrebiče pre domácnosť a podobné účely - Bezpečnosť - Časť 2-30: Osobitné požiadavky na ohrievače pre 

vykurovanie miestnosti 
EN 60335-2-80: 
2003+A1:2004+A2:2009  Elektrické spotrebiče pre domácnosť a podobné účely - Bezpečnosť - Časť 2-80: Osobitné požiadavky na ventilátory 
EN 61140:2002+A1:2006 Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom - Spoločná hľadiska pre inštaláciu a zariadenia 
EN 61293:1994  Elektrotechnické predpisy - Označovanie elektrických zariadení menovitými údajmi vzťahujúcimi sa k elektrickému napájaniu - 

Bezpečnostné požiadavky 
 
 
MD 2006/42/EC   Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/42 / ES z 17. mája 2006 o strojových zariadeniach, ktorou sa mení a dopĺňa 

smernica 95/16 / EC 
EN 60204-1:2006+A1:2009 Bezpečnosť strojových zariadení - Elektrické zariadenia strojov - Časť 1: Všeobecné požiadavky 
EN 547-2:1996+A1:2008  Bezpečnosť strojov - Telesné rozmery - Časť 2: Zásady stanovenia rozmerov požadovaných pre prístupové otvory 
EN 547-3:1996+A1:2008  Bezpečnosť strojov - Telesné rozmery - Časť 3: Antropometrické údaje 
EN ISO 12100:2010   Bezpečnosť strojov - Všeobecné zásady navrhovania - Posúdenie rizík a zníženiu rizika 
EN ISO 13857:2008  Bezpečnosť strojov - Bezpečné vzdialenosti na zamedzenie dosahu do nebezpečných priestorov hornými a dolnými končatinami 
EN ISO 14120:2015  Bezpečnosť strojov - Ochranné kryty - Všeobecné požiadavky na konštrukciu a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytov 
 
 

 
Ecodesign 2009/125/EC Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125 / ES z 21. októbra 2009 o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na 

ekodizajn výrobkov využívajúcich energiu 
327/2011 Nariadenie Komisie (EÚ) č. 327/2011 z 30. marca 2011, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu 
                                                       a Rady 2009/125 / ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn ventilátorov poháňaných motormi s elektrickým príkonom od 125 W 

do 500 kW 
 
 
RoHS II 2011/65/EU Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/65 / EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v 

elektrických a elektronických zariadeniach 
2015/863 Smernica komisie delegovaný (EÚ) 2015/863 z 31. marca 2015, ktorou sa mení a dopĺňa príloha II k smernici Európskeho 

parlamentu a Rady 2011/65 / EÚ, pokiaľ ide o zoznam obmedzených látok 
EN 50581:2012  Technická dokumentácia k posudzovanie elektrických a elektrotechnických výrobkov z hľadiska obmedzovania nebezpečných 

látok 
 
 
 
WEEE 2012/19/EU Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/19 / EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) 
  
 
Osoba oprávnená k príprave a uloženie technickej dokumentácie:   
Przemysław Jęcek, SONNIGER Polska Sp. z o.o. Sp. k. ul. Śląska 35/37, 81-310 Gdynia, POLAND 
 
Uvedené vyhlásenia o zhode sú základom pre označenie výrobku symbolom.    
Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu. 
Vyhlásenie sa vzťahuje na výrobky v stave, v ktorom vstúpilo na trh, a nevzťahuje sa na komponenty pridanej koncového používateľa ani na žiadne iné úpravy  
 
 

                  
             Gdynia, 25 březen 2021      

             Miesto a dátum vydania  
                   Marcin Damięcki  
              CEO SONNIGER POLSKA 

 
 
 

 
 

 

_____________________________ 
CHIEF EXECUTIVE OFFICER 

 


