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STALGAST RADoM sp. z o.o.
staniewicka 5
03-310 Warszawa
Produkt:
Lava Gril|
Model:
973201 ,973202,973203,973204,97

spełnia Wymagania opisane

3205,973206,973207 ,973208,g7330

1

,973302,973304,973305,973306,973307,973308

W:

Dyrektywach:

2011l65lEU

- LVD urządzenia elektryczne niskonapięciowe
- EMc kompatybilnośó elektromagnetyczna
- postępowanie ze zuż\^ym sprzętem
- RoHs w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych
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-

2014l35lUE
2o14l3olUE
2003/108/VVE

Normach:

PN-EN 203-1

Urządzenia gastronomiczne zasilane paliwami gazowymi
ogólne zasady bezpieczeństwa
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Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego
uzytkowania - Część1: Wymagania ogolne (oryg.)

PN-EN 60335-1:201 2
PN-EN 60335-2- 1 02:2006+ A1

1

-

Częśó 1:

Użądzenia gazowe d|a zakładóW zbiorowego źywienia - Część2-10:
Wymagania szczegółowe - opiekacze rożnowe i rusztowe

PN-EN 203-2-10:2007
Ni

sUbstancjj W spżęcie elektrycznym i eIektronicznym
Użądzenia spa|ające paliwa gazowe

-

Bezpieczeństvvo

E|ektryczny sprzęt do uźytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo
uźytkowania - Część2-102: Wymagania szczegółowe dotyczące
urza§zeń spalających gaz, o|ej i paliwa stałe, mających połączenia

:201 0
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c)

PN-EN 6'l000-3-3:2011

Kompatybilność eIektromagnetyczna (EMC) - Częśó 3-3: Poziomy
dopuszczalne -- ograniczanie zmian napięcia, Wahań napięcia i migotania
światław publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia,
powodowanych przez odbiorńki o fazowym prądzie znamionowym < lub =
16 A przyłączone bezwarunkowo

PN-EN 55014-1:2012

Kompatybilność elektromagnetyczna - Wymagania dotyczące płzyrządów
powszechnego Użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych uęądzeń -,
Część'l: Emisja

PN-EN 5501

Kompatybilność eIektromagnetyczna (EMc) - Wymagania dotyczące
przyrządow powszechnego uż\iku, narzędzi elektrycznych i podobnych
urządzeń - odporność nazabużenia elektromagnetyczne -- Norma gru

4-2:1 999/A2:2009

WyrobóW

oraz

Rozporządzeniu nr 193512004 Par|amentu Europejskiemu i Rady w sprawie materiałóW i wyrobów przeznażzonYch do kontaktu z żywnością
oraz uchylającym Dyrektywy 80/59O/EWG i 89/10g/EWG\
DWie ostatnie cyfry roku , W którym naniesiono CE:16

Ceńyfikat Nr 705CR320 wydany przez Flam Gas Laboratories S.r.l. (CE0705)
Deklaracje Wystawiono: Radom 2§.11.2o16
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