
Koszalin, 17.03.2015

Deklaracja Zgodności
Declaration of Conformity

Nr No. 13/2015
Niniejsza Deklaracja Zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność niżej wymienionego 
producenta:
This Declaration of Conformity is issued under the sole responsibility of the producer mentioned below: 

KOSPEL S.A.
ul. Olchowa 1

75-136 Koszalin, Polska
deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że wyroby:
hereby declares with full responsibility that the products:

Wymiennik ciepłej wody użytkowej
Domestic Hot Water Cylinder

WZ; WZG
WW; WWG

WB
WP; WPW; WPZ

WU
SW; SWZ; SW.INOX; SWZ.INOX

SB; SBG; SBGZ; SBZ; SB.INOX; SBG.INOX; SBGZ.INOX; SBZ.INOX
SP - 180

jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw (z późniejszymi zmianami):
is in conformity with (with later changes):

97/23/WE art. 3 p. 3  Dyrektywa urządzeń ciśnieniowych
Pressure Appliances Directive

2011/65/WE  Dyrektywa ograniczająca stosowanie niebezpiecznych substancji
Restriction of Hazardous Substances (RoHS II) Directive

Opisany powyżej przedmiot deklaracji jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2011/65/UE z dnia 8.06.2011 w sprawie ograniczenia stosowania niektórych 
niebezpiecznych substancji.
Described above object of the declaration is in conformity with the 2011/65/EU Directive of the European Parliament and  
Council issued 8.06.2011 on the restriction of use of hazardous substances.

Produkty zostały zaprojektowane i wytworzone zgodnie z uznaną praktyką inżynierską i 
wprowadzone na rynek bez oznakowania CE.
the products have been designed and manufactured in accordance with the sound engineering practice and have been placed  
on the market without CE-marking.

Koszalin, 17.03.2015            Bartłomiej Piotrowski
  (miejsce i data wystawienia)                                         Specjalista  ds. Certyfikacji
     (place and date of issue)                         Certification Specialist
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