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STALGAST RADoM sp. z o.o.
staniewicka 5
03-310 Warszawa
Produkt:
Zmywarka
Model

801400, 801401, 801505, 801506, 801507, 801515, 801516,801517, 801555, 801556, 80,1565, 801566

spełnia wymagania opisane w:

Dyrektywach:
2006142ME

- MD dyrektywa maszynowa
- EMC kompatybilność elektromagnetyczna
- Postępowanie ze zużylYm spźętem
- RoHs w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych

2014l30lUE

2002196ME

2011l65lEU

substancji W sprzęcie elektrycznym i eIektronicznym

Normach:

PN-EN 10088-'l :2007
PN-EN 60335-1

Stale odporne na korozję. Gatunki stali odpornych na korozję.

Elektryczny sprzęt

:201 2

do użytku domowego i

Bezpieczeństwo uźytkowania

-

podobnego

Część1: Wymagania ogolne

PN-EN 60335-2-58:2010

Elektryczny Sprzęt do użytku domowego i podobnego -Bezpieczeństwo uźytkowania - Część2-58: Wymagania
szczegółowe dotyczące elektrycznych zmywarek do naczyń dla
zakładów zbiorowego zywienia

PN-EN 62233:2008/AC:2008

Metody pomiaróW pól e|ektromagnetycznych
do użytku domowego i podobnego

kom p atv bi l n ość e l ektrom aq n etvczn a (E Mcl
PN-EN 61000-3-3:201

PN-EN 5501

e|ektrycznego sprzętu

(EMC) - Część3-3: Poziomy
ograniczanie zmian naplęcia, Wahań napięcla
i migotania światław pub|icznych sieciach zasilających niskiego
napięcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym prądzie
znamionowym < |ub = 16 A pzyłączone bezwarunkowo
Kompatybi|nośc e|ektromagnetyczna

1

dopuszczalne

-

Kompatybilność elektromagnetyczna

4-1 :201 2

-

Wymagania dotyczące

przyrządów powszechnego uzytku, narzędzi elektrycznych

i podobnych urządzeń

PN-EN 550'l

-

(oryg-)

-

Część'1: Emisja

Kompatybilnośćelektromagnetyczna (EMC)

4-2:1 999/A2:2009

-

Wymagania

dotyczące pżyrządów powszechnego użytku, na.ządzi
elektrycznych i podobnych urządzeń: odpornośćna zaburzenia
elektromagnetyczne -- Norma grupy wyrobów

Rozporządzeniu n( 193512004 Par|amentu Europe.iskiemu i Rady w sprawie materiałóW
z ż;vwnościąoraz uchylającym Dyrektywy 80/590/EWG i 89/1 09/EWG
DWie ostatnie

clry

i

wyrobów przeznaczonych do kontaktu

roku , W którym naniesiono CE:16

Deklaracje WystaWiono: Radom 0ż)p7.201 6

/,l

xc€

wystawiający: V!/;t_
Stanowisko: Pełnomo/d}ird/S Jakości
Podpis:

l/

ŁukAŚz Stokowski

E0003390WZ

Wpis do rejertru: Xlll Wydział 6cspodarc:y Krajowego ftejestru
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