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Deklaracja zgodno ści / Declaration Of Conformity / Prohlášení o shod ě 

 
Niniejszym deklarujemy, iż elektryczna nagrzewnica powietrza LEO EL została wyprodukowane zgodnie z wymaganiami 
następujących Dyrektyw Unii Europejskiej / FLOWAIR hereby confirms that electric heater LEO EL was produced in accordance to 
the following Europeans Directives / FLOWAIR tímto prohlašuje, že elektrické teplovzdušné jednotky LEO EL jsou vyrobeny v 
souladu s následujícími Evropskými směrnicemi 
 
 
1. 2006/42/WE – Maszynowej / Machinery / Strojní zařízení 
2. 2006/95/WE –  Niskonapięciowe wyroby elektryczne / Low Voltage Electrical Equipment (LVD) / Elektrická zařízení nízkého
        napětí 
 
oraz zharmonizowanymi z tymi dyrektywami normami / and harmonized norms ,with above directives / a harmonizovanými 
normami dle výše uvedených sernic: 
 
PN-EN ISO 13857:2008 Bezpieczeństwo maszyn — Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające 

sięganie kończynami górnymi do stref niebezpiecznych / Safety of machinery 
- Safety distances to revent danger zones being reached by the upper limbs / 
Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu k 
nebezpečným místům horními a dolními končetinami 

PN-EN 60204-1:2010 Bezpieczeństwo maszyn — Wyposażenie elektryczne maszyn — Część 1: 
Wymagania ogólne / Safety of machinery − Electrical equipment of machines 
− Part 1: General requirements / Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická 
zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky 

PN-EN 60335-1:2012 
 

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo 
użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne / Household and similar electrical 
appliances - Safety - Part 1: General requirements / Bezpečnost elektrických 
spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 1: Všeobecné požadavky 

PN-EN 60335-2-30:2010 
+AC:2010 

Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo 
użytkowania -- Część 2-30: Wymagania szczegółowe dotyczące ogrzewaczy 
pomieszczeń / Household and similar electrical appliances - Safety –   
Part 2-30: Particular requirements for room heaters / Elektrické spotřebiče pro 
domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-30: Zvláštní požadavky na 
topidla pro vytápění místností 
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