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STALGAST RADoM sp. z o.o.
staniewicka 5
03-310 WarszaWa

Produkt:
Kuchnia indukcyjna
Model:
77o35o

spełnia Wymagania opisane w:

Dyrektywach:
2014l35lUE

- LVD urządzenia elektryczne niskonapięciowe
- EMC kompatybiIność elektromagnetyczna
- postępowanie ze zużylym sprzętem
- RoHs w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych

2014130lUE

20o2l96ME
2011165lEU

substancji W sprzęcie e|eklrycznym i elektronicznym
napięcia

Normach:
PN-EN
N

i

1

Sta|e odporne na korozję -. Część1: Gatunki stali odpornych na korozję

0088-1 :2007

sko n a D ieci owv

PN-EN 60335-1

s

przet

el

ektrv cznv
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LvDl
EIektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego
uzytkowania - Część1: Wymagania ogólne (oryg.)

:201 2

PN-EN 60335-2-36:2009 l A1

1

:20

1

- Bezpieczeństwo

Elektryczny sprzęt do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo
użytkowania * Część2-36: Wymagania szczegółowe dotyczące
elektrycznych trzonów kuchennych, piekarników, płyt kuchennych i płytek
grzejnych dla zakładów zbiorowego żywienia

2

PN-EN 62233:2008/AC:2008

Metody pomiaru pól elektromagnetycznych eIektrycznego sprzętu do
użytku domowego i podobnego

PN-EN

KompatybiIność eIektromagnetyczna (EMC) - Część3-3: Poziomy
dopuszczalne - ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania
światław publicznych sieciach zasiIających niskiego napięcia
powodowanych przez odbioririki o fazowym prądzie znamionowym < lub
1 6 A)przyłączone bezwarunkowo

61

000-3-3:201

PN-EN 5501

1

=

KompatybilnośćeIektromagnetyczna -- Wymagania dotyczące przyrządów
powszechnego uzfiku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń -

4-1 :201 2

część'l: Emisja
PN-EN 5501

KompatybiInośó elektromagnetyczna (EMc) - Wymagania dotyczące
przyrządów powszechnego uzytku, narzędzi elektrycznych i podobnych
urządzeń - odporność na zaburzenia e|ektromagnetyczne -- Norma grupy

4-2:'1 999/A2:200Ó

WyrobóW

ofaz
Rozporządzeniu nr '1935/2004 Parlamentu Europejskiemu
oraz uchylającym Dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG
DWie ostatnie cyfry roku, W którym naniesiono

i

Rady w sprawie materiałóW i wyrobów przezoaczonych do kontaktu z zywnością

xc€

cE:15

WystaWiający:

stanowisko: pełno

E0003390WZ
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