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Prohlášení o shodě / Declaration of Conformity 
 
Výrobce/ Manufacturer: 

 
FLOWAIR GŁOGOWSKI I BRZEZIŃSKI SP.J. 
Kancelář / Office: Chwaszczyńska 151E, 81-571 Gdynia 
tel. (058) 669 82 20  
tel./fax: (058) 627 57 21 
e-mail: info@flowair.pl 
www.flowair.pl 

 

Prohlašuje na svou výhradní 
odpovědnost, že/ hereby 
confirms, that 

 

 

Výrobek / device name: 

 
 
Dveřní clona/ Air curtain 

 

Model / models: 

 

ELIS T 

 

Provedení / types: 

 
 
ELIS T-W-100 ; ELIS T-N-100 ; ELIS T-E-100; 
ELIS T-W-150 ; ELIS T-N-150 ; ELIS T-E-150; 
ELIS T-W-200 ; ELIS T-N-200 ; ELIS T-E-200; 
 
 
 
 

 

datum uvedení výrobku na 
trh / product launch date:                               

 
 
2014 

 
jsou vyráběny v souladu s / 
was produced in accordance 
to the following  
 
 
 
Evropskými směrnicemi: 

 
směrnice/ directives MD 2006/42/WE; 
směrnice/ directives EMC 2004/108/WE 

 
a harmonizovanými 
evropskými normami / and 
harmonized norms, with 
above directives: 

 
PN-EN 60204-1:2010 – Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 
1: Všeobecné požadavky / Safety of machinery - Electrical equipment of machines - 
Part 1: General requirements 
PN-EN 60335-1:2004 + A1:2005 + A2:2008 + A12:2008 + A13:2009 + A14:2010 + 
Ap:2005 + Ap:2006 – Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - 
Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky / Household and similar electrical 
appliances - Safety - Part 1: General requirements 
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PN-EN 60335-2-80:2007 + A2:2009 – Elektrické spotřebiče pro domácnost a 
podobné účely - Bezpečnost – Část 2-30: Zvláštní požadavky na topidla pro vytápění 
místností / Household and similar electrical appliances - Safety – Part 2-30: 
Particular requirements for room heaters 
PN-EN 60034-1:2009 + Ap1:2009 – Točivé elektrické stroje - Část 1: Jmenovité údaje 
a vlastnosti / Rotating electrical machines – Part 1: Rating and performance 
PN-EN 60034-5:2004 + A1:2009 – Točivé elektrické stroje - Část 5: Stupně ochrany 
dané vlastní konstrukcí točivých elektrických strojů (IP kód) – Klasifikace / Rotating 
electrical machines – Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of 
rotating electrical machines (IP code). Classification. 
PN-EN 60034-8:2007 – Točivé elektrické stroje - Část 8: Značení svorek a smysl 
točení / Rotating electrical machines – Part 8: Terminal markings and direction of 
rotation. 
PN-EN 60034-9:2009 – Točivé elektrické stroje - Část 9: Mezní hodnoty hluku / 
Rotating electrical machines – Part 9: Noise limits. 
PN-EN 61000-6-1:2008 – Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-1: Kmenové 
normy - Odolnost - Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu / 
Electromagnetic compatibility (EMC) Part 6-1: Generic standards. Immunity for 
residential, commercial and light-industrial environments. 
PN-EN 61000-6-2:2008 + Ap1:2009 + Ap2:2009 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - 
Část 6-2: Kmenové normy - Odolnost pro průmyslové prostředí / Electromagnetic 
compatibility (EMC) - Part 6-2: Generic standards. Immunity for industrial 
environments. 
PN-EN 61000-6-3:2008 – Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-3: 
Kmenové normy - Emise - Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu / 
Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-3: Generic standards - Emission 
standard for residential, commercial and light-industrial environments. 
PN-EN 61000-6-4:2008 – Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-4: 
Kmenové normy - Emise - Průmyslové prostředí / Electromagnetic compatibility 
(EMC) - Part 6-4: Generic standards - Emission standard for industrial environments. 

 
 
 

Gdynia, 03.11.2014 
Produktový manager 

Dunajski Maciej 

 


