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2021.03.04  WENTYLATOR DACHOWY  SMART-EC-4000  

 
DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE NR……… 

 
Producent  
Nazwa: KLIMAWENT S.A. 
Adres: 81-571 GDYNIA, ul Chwaszczyńska 194 

Osoba upoważniona do przygotowania dokumentacji technicznej: 
nazwisko i adres: Teodor Świrbutowicz, KLIMAWENT S.A. 

Niniejszym deklaruje, że wentylator: 
nazwa: Wentylator dachowy 
typ / model: SMART-EC-3000 
 
numer seryjny:                                   rok produkcji:   

Spełnia wymagania następujących dyrektyw europejskich: 
 
Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia17 maja 2006 r. w sprawie maszyn 
zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie) (Dz. Urz. UE L157 z dn. 09.czerwca 2006, str. 24) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie wymagań dla maszyn 
(Dz. U. nr 199 z 2008 r. poz. 1228). 
Dyrektywa 2014/35/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji 
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego 
przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia )Dz. Urz. UE L 96 z dnia 29 marca 2014 r.)  
Dyrektywa 2009/125/WE(ErP) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. 
ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z 
energią (Dz. U. L 285 z dn.31.pażdziernika 2009). 
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 327/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wykonania dyrektywy 
parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla 
wentylatorów napędzanych silnikiem elektrycznym o poborze mocy od 125 W do 500 kW (Dz. U. L nr 90 z 
dn. 06 kwietnia 2011). 
 
Spełnia wymagania następujących norm zharmonizowanych: 
PN-EN ISO 12100:2012 Bezpieczeństwo maszyn – Ogólne zasady projektowania – Ocena ryzyka 
i zmniejszanie ryzyka 
PN-EN 60204-1:2018-12 Bezpieczeństwo maszyn – Wyposażenie elektryczne maszyn – Część 1: 
Wymagania ogólne 
PN-EN 60034-1:2011 Maszyny elektryczne wirujące – Część1: Dane znamionowe i parametry 
PN-EN ISO 5802:2008/A1:2015-07 Wentylatory przemysłowe – Badanie charakterystyk w miejscu 
zainstalowania 
PN-EN ISO 13857:2020-03 Bezpieczeństwo maszyn – Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające 
sięganie kończynami górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych 
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