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Deklaracja oryginalna

Deklaruje, że powyższe kotły spełniają postanowienia niżej wymienionych Dyrektyw i Rozporządzeń: 

• Dyrektywa Parlamentu EU i Rady 2009/125/WE

• Dyrektywa Parlamentu EU i Rady 2006/42/WE z dnia 17.05.2006 
w sprawie maszyn

• Dyrektywa Parlamentu EU i Rady 2014/68/UE z dnia 19.07.2016 
w sprawie urządzeń ciśnieniowych

• Dyrektywa Parlamentu EU i Rady 2014/30/UE z dnia 26.02.2014 
w sprawie harmonizacji sprzętu elektrycznego przewidzianego do 
stosowania w określonych granicach napięcia

• Dyrektywa LVD 2014/35/UE z dnia 29.03.2014 w sprawie urządzeń 
elektrycznych niskonapięciowych

• Dyrektywa ROHS2 2011/65/UE w sprawie ograniczania stosowania 
niebezpiecznych substacji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

• Rozporządzenie Komisji Europejskiej 2015/1187

• Rozporządzenie Komisji Europejskiej 2015/1189

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2010 r. - 
w sprawie procedur oceny zgodności wyrobów wykorzystujących 
energię oraz ich oznakowania

Zastosowane normy oraz specyfikacje:

• PN-EN ISO 1210 - Bezpieczeństwo maszyn - Ogólne zasady 
projektowania - Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka

• PN-EN 303-5:2012 - Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym lub 
automatycznym zasypem paliwa  o mocy nominalnej do 500kW

• PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe

• PN-EN 15614-8:2016-06 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii 
spawania metali - Badania technologii spawania

Pozostałe informacje :

• Niniejsza deklaracja zgodności staje się nieważna, jeżeli wprowadzono 
zmiany bądź modyfikacje niezgodnie z wiedzą producenta lub też był 
użytkowany niezgodnie z instrukcją obsługi.

• Deklaracja zgodności każdorazowo musi być przekazana wraz z kotłem 
w przypadku jego odsprzedaży innej osobie i stanowi integralną jego 
część wyposażenia.

• Wyżej wymienione kotły są wytwarzane zgodnie z dokumentacją 
techniczną, która jest przechowywana przez: Klimosz Sp. z o. o., adres: 
43-250 Pawłowice, ul. Zjednoczenia 6.

• Imię i nazwisko osoby upoważnionej do przygotowania dokumentacji 
technicznej: Mirosław Klimosz

• Imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do sporządzenia 
deklaracji zgodności: Mirosław Klimosz

• Dwie ostatnie cyfry roku, w którym oznakowanie zostało naniesione: 20

• Kocioł został oznaczony znakiem:  

Pawłowice, dnia 01.07.2021r

Mirosław Klimosz

(Prezes Zarządu)

Dotyczy kotłów :

KLIMOSZ MINIPELET 9
KLIMOSZ MINIPELET 12
KLIMOSZ MINIPELET 15
KLIMOSZ MINIPELET 18
KLIMOSZ MINIPELET 20
KLIMOSZ MINIPELET 25

Producent kotła :

Klimosz Sp. z o. o.  z siedzibą w Pawłowicach, ul. Zjednoczenia 6, 


