Kraków, Maj, 2018 roku

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Firma Levada sp. z o.o.
30-087 Kraków ul. L. Rydla 57/2
Deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że kotły Levada OPOP H8
O nominalnych mocach cieplnych od 15 kW do 45 kW są skonstruowane i produkowane zgodnie wymogami
następujących aktów normatywnych:
PN EN 12828
PN EN 12809
PN EN 303-5

Systemy grzewcze w budynkach – Projektowanie i montaż
Kotły grzewcze na paliwa stałe … do 50 kW
Kotły grzewcze na paliwa stałe … mocy nominalnej do 300 kW.

Przepisy przeciwpożarowe:
PN-B-02870:1993
Badania ogniowe - Małe kominy - Badania w podwyższonych temperaturach
PN EN 13 501-1+A1
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień.
Instalacja elektryczna:
PN-EN 61000-3-2:2014
PL EN 60 335-1 ed.2
PL EN 60 335-2-10

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-2: Poziomy dopuszczalne -- Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika ≤ 16 A)
Elektryczne urządzenia odbiorcze dla gospodarstw domowych i celów podobnych – Bezpieczeństwo –
Część 1: Wymagania ogólne.
Elektryczne urządzenia odbiorcze dla gospodarstw domowych i celów podobnych – Bezpieczeństwo –
Część 2-102: Wymagania szczególne dla urządzeń spalających paliwa stałe, gazowe lub ropopochodne
zawierające połączenia elektryczne.

Kocioł wypełnia wymagania:
▪
▪
▪

▪
▪

Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe.
DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw
państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych.
DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw
państw członkowskich odnoszących się do udostępniania rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych
granicach napięcia
Rozporządzenia nr 305/2011 zastępującego Dyrektywę 89/106/EWG – o wyrobach budowlanych
Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.
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