


VÉDINIMO JRANGA I VENTILATION EQUIPMENT I BEHTl1flHL.1110HHOE 060PYAOBAHl1E I VENTILÁCIJAS IEKÄRTA 

PREHLĆSENIE O ZHODE V EĐ 
Ļ. 160927JM3 

VĨrobca: UAB AMALVA, Ozo Street. 1 O, LT-08200, Vilnius, Litva 

Toto prehl§senie o zhode vĨrobkov pre Eur·psku ¼niu (EĐ) sa vyd§va na vĨhradn¼ zodpovednosŠ 
vĨrobcu vzduchotechnickĨch jednotiek typu: KOMFOVENT VERSO, KLASIK, DOMEKT. S¼ 
navrhnut®, vyr§ban® a dod§van® v s¼lade s pr²sluġnĨmi harmonizovanĨmi normami: 

Smernica o strojovĨch zariadeniach 2006/42/ES 
Smernica o elektromagnetickej kompatibilite 2014/30/EĐ 
Smernica ES o n²zkom napªt² 2014/35/EĐ 
Smernica o tlakovĨch zariadeniach 2014/68/EĐ 
Smernica o ekodizajne 2009/125/ES, Nariadenie komisie (EĐ) ļ. 1253/2014 a 1254/2014 
Toto vyhl§senie je platn® len pre zariadenie, ktor® je inġtalovan® a prev§dzkovan® podŎa n§vodu vĨrobcu. Vyhl§senie sa 
nevzŠahuje na zariadenia, ktor® boli akokoŎvek upraven®. 

Výrobky spĺňajú nasledujúce normy a špecifikácie: 

EN ISO 12100: 201O Bezpečnosť strojov - Všeobecné zásady konštruovania strojov -Posudzovanie a znižovanie rizika
EN 61000-6-2:2005 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - časť 6-2: Všeobecné normy - Odolnosť - priemyselné 
prostredia 
EN 61000-6-3: 2007/Al:2011 / AC: 2012 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - časť 6-3: Všeobecné normy - Emisie -
prostredia obytné, obchodné a ľahkého priemyslu
EN 60204-1 :2006 Bezpečnosť strojových zariadení - Elektrické zariadenia strojov - časť l: Všeobecné požiadavky
EN 1886:2007 Vetranie budov - Jednotky na úpravu vzduchu - Mechanické vlastnosti 
EN l3053:2006+Al:201l Vetranie budov - Jednotky na úpravu vzduchu - Výkonové parametre jednotiek, súčastí a častí
EN 308:2001 Výmenníky tepla - Skúšky pracovných postupov na stanovenie výkonu zariadení na regeneráciu tepla vzduch -
vzduch a vzduch - spaliny 
EN 378-2:2017 Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá - Požiadavky na bezpečnosť a ochranu životného prostredia - časť 
2: Návrh, rekonštrukcia, skúšanie, označovanie a dokumentácia
EN 13142:2013 Vetranie budov - Súčasti alebo výrobky na vetranie obytných priestorov - Požiadavky a voliteľné výkonové 
charakteristiky
EN 13141-7:2010 Vetranie budov - Skúšanie vlastností súčastí alebo výrobkov na vetranie obytných priestorov - časť 7: 
Skúšanie vlastností jednotiek na prívod a odvod vzduchu (vrátane spätného získavania tepla) vetracích mechanických 
systémov pre jednu bytovú jednotku

UAB AMALVA vydáva toto vyhlásenie o výrobkoch na základe testov, výpočtov a kontroly továrenskej 
výroby podľa systému 4. 

Činnosť spoločnosti je v súlade s požiadavkami normy kontroly kvality ISO 9001:2008/LST EN 
ISO 9001:2008. Certifikát č.: LT1106Q. Taktiež spĺňa požiadavky normy enviromentálneho 
manažmentu ISO 14001:2004/LST EN ISO 14001:2005. Certifikát č.: LT1107E 
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