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STALGAST RADOM Sp. z o.o.
staniewicka 5
03_3,10 Warszawa
Produkt:
PateInia Wielofunkcyjna

Model:
974100

spełnia wymagania opisane w:

Dyrektywach:
- LVD urządzenia elektryczne niskonapięciowe
- EMC kompatybilność elektromagnetyczna
- postępowanie ze zużylYm sprzętem
- RoHs w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych

2014l35lUE
2014130lUE

2002l96ME

2011l65lEU

substancji W sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Normach;

PN-EN

1

Stale odporne na korozję

0088-1 :2007

- Część1: Gatunki

stali odpornych na korozję

Niskonapieciowv spnet elektrvcznv (LVDI

-

PN-EN 60335-1:201 2

EIektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego
użytkowania - Część1: Wymagania ogolńe (oryg.)

PN-EN 60335-2-39:2009

Elektryczny spfzęt do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczeństwo
użytkowania - Część2-39; Wymagania szczegółowe dotyczące
elektrycznych trzonóW kuchennych, piekarników, plyt kuchennych i płytek
grzejnych dla zakładów zbiorowego żWienia

PN-EN 62233:2008/AC:2008

Metody pomiaróW pól eIektromagnetycznych
użlku domowego i podobnego

ko m patvb i l n ośćelektrom ag n etvczn a
P'N-EN OlOOO-e-e:ZOl

(

Bezpieczeństwo

eIektrycznego sprzętu do

EMcl

l

Kompatybilnośó elektromagnetyczna (EMC) - Część3-3: Poziomy
dopuszcza|ne -- ograniczanie zmian napięcia, Wahań napięcia i migotania
śWiatłaW publicznych sieciach zasiIających niskiego napięcia,
powodowanych przez odbiorniki o fazowym prądzie znamionowym < lub =
16 A przyłączone bezwarunĘpwo
KompatybiIność elektromagnetyczna -- Wymagania dotyczące przyżądów
powszechnego użfku, narządzi elektrycznych i podobnych urządzeń

PN-EN 55014-'1:2012

-

Częśc1:Emisja
PN-EN 550

1

4-2:'1

Kompatybilnośćelektromagnetyczna (EMC) - Wymagania dotyczące
przyrządow powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych
urządzeń: odporność na zaburzenia elektromagnetyczne - Norma grupy

999/A2 :2009

WyrobóW

oraz
Rozporządzeniu nr 193512004 Parlamentu Europejskiemu i Rady w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu
z żWnościąorazuchyla.iącym Dyrektywy 80/590/EWG i 89/1 O9iEWG.
DWie ostatnie cyfry roku , w którym naniesiono
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Deklaracje Wystawiono: Radom 20.o4,2O1 5

xC€

WystaWiający:

stanowlsko:
Podpis:

Pełno

óblałosci

Łukasz Stokowski

Eo003390WZ

Wpis do rejestru: Xlll i§ydriał Gospodar<ey
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KR§ 000§384800, NlP 524-ż73-4?-28. Kapitał zakładowy PLN
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