
DEKLARACJA   ZGODNOŚCI   WE 
Przedsiębiorstwo produkcyjne „METALBET” 

M. Tarach, W. Tarach, E. Jagusztyn 
Osowa 27, 28 – 305 Sobków 

Nazwisko i adres osoby mającej miejsce zamieszkania na terytorium UE  
                             upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej: 

Wojciech Tarach   Osowa 27    28 – 305 Sobków 

                             Deklarujemy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że produkt: 

Kotły grzewcze z automatycznym zasypem paliwa 
typu  ECO DELUX 

o mocy cieplnej  11 kW ÷ 31 kW 
do   których   ta   deklaracja    się   odnosi,   spełniają   wszystkie   odpowiednie   przepisy   zawarte                       
w   Dyrektywach: 
 -  2006/42/WE   dot.  maszyn,   wdrożonej    do    prawa    polskiego    Rozporządzeniem    Ministra 
     Gospodarki  z  dn.  21.10.2008 r. ( Dz. U. Nr 199,  poz 1228 ) .  

  -  2006/95/WE  dot. sprzętu  elektrycznego,  wdrożonej   do   prawa   polskiego   Rozporządzeniem 
  Ministra  Gospodarki  z  dnia 21 sierpnia 2007 r. w  sprawie  zasadniczych  wymagań  dla sprzętu 
  elektrycznego  ( Dz. U. Nr 155 z 2007,  poz.1089 ), 

W celu uzupełnienia odpowiednich wymogów bezpieczeństwa, zdrowia  i  ochrony  środowiska,  
zawartych  w  Dyrektywach  uwzględniono następujące normy zharmonizowane: 

   -   PN – EN ISO 12100: 2012;   PN – EN ISO 13857: 2010;  PN – EN 60335 – 2 – 102: 2006;    
 -   PN – EN 303 – 5:2012     
 Inne  normy: 
  -  PN – ISO 3600: 1998;    PN – ISO 11684: 1998. 
Oświadczenie producenta: 
Podczas  projektowania  kotłów  grzewczych z automatycznym podawaniem paliwa uwzględniono 
wymagania Dyrektyw: 
- 2011 /65 / UE  dot.  ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym wdrożonej do prawa polskiego Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki z dn. 08 maja 2013 r. ( Dz. U.  z dnia 10 maja 2013 r. poz. 547 ),  w  odniesieniu  do  
normy  zharmonizowanej   PN – EN 50581: 2013 – 03E  

-  2004 / 108 / WE  )  dot. dokonania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami    
dotyczącymi     kompatybilności    elektromagnetycznej    oraz   sposobu   jej   oznakowania,   
wdrożonej do polskiego prawodawstwa Ustawą z dn. 13.04.2007 r.  ( Dz. U. Nr 82, poz.556 )                    
Ta  deklaracja  zgodności  traci  swą  ważność,  jeżeli  w  kotle c.o. typu ECO  DELUX 
wprowadzono zmiany, został przebudowany bez naszej zgody lub jest użytkowany niezgodnie  
z instrukcją obsługi. 
Niniejsza deklaracja oraz instrukcja obsługi musi być przekazana wraz z kotłem w przypadku 
odstąpienia własności innej osobie. 
Kotły c.o.  typu ECO DELUX są wykonane zgodnie z  dokumentacją  techniczną  przechowywaną  
przez   Przedsiębiorstwo  Produkcyjne  „METALBET” M. Tarach, W. Tarach, E. Jagusztyn   
Osowa 27,   28 – 305 Sobków 
                                                                  Imię i nazwisko oraz podpis osoby  upoważnionej  do  
                                                                  sporządzania deklaracji   zgodności  w imieniu producenta 
                                                                                                                           
 
Osowa  sierpień  2018 r.                                                                                              


