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DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE / DECLARATION OF CONFORMITY UE
Nr. 1/10/2020 

Heiztechnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
83-250 Skarszewy, ul. Drogowców 7

DEKLARUJE / DECLEARS
z pełną odpowiedzialnością, że produkt / with all responsibility, that the product

Kocioł grzewczy z automatycznym zasypem paliwa / Heating Boiler with Automatic Fuel Charge

MAXPell GL o mocy od 80 do 450 kW
z palnikiem HT Pellhard, automatyką HT-tronic 900, automatycznym podawaniem paliwa 

oraz zbiornikiem paliwa. 
Wyposażone w układ odpopielania, pneumatycznego czyszczenia płomieniówek 

oraz wężownice schładzające (opcje) 

został zaprojektowany, wyprodukowany i wprowadzony na rynek zgodnie z następującymi dyrektywami /
has been designed, manufactured and placed on the market in conformity with directives:

 Dyrektywa / Directive EMC 2014/30/UE - Kompatybilność elektromagnetyczna
 Dyrektywa / Directive 2014/35/UE - Urządzenia elektryczne niskonapięciowe
 Dyrektywa / Directive MAD 2006/42/WE - Bezpieczeństwo maszyn
 Dyrektywa / Directive ROHS2 2011/65/UE - Ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie  
 elektrycznym i elektronicznym
 Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) / Commission Delegated Regulation (EU) 2015/1187
 Dyrektywa / Directive ErP 2009/125/WE - Ekoprojekt dla produktów związanych z energią
 Rozporządzenie Komisji (UE) / Commission Regulation (EU) 2015/1189
 i niżej wymienionymi normami zharmonizowanymi / and that the following relevant Standards:
 PN-EN 303-5:2012 (EN 303-5:2012)

Wyrób oznaczono znakiem / Product has been marked:

Ta deklaracja zgodności traci swą ważność, jeżeli w kotle MAXPell GL wprowadzono zmiany, został przebudowany 
bez naszej zgody lub jest użytkowany niezgodnie z instrukcją obsługi. Niniejsza deklaracja musi być przekazana wraz  
z kotłem w przypadku odstąpienia własności innej osobie.
This Declaration of Conformity becomes invalid if any changes have been made to the MaxPell GL boiler, if its construc-
tion has been changed without our permission or if the boiler is used not in accordance with the operating manual. This 
Declaration shall be handed over to a new owner along with the title of ownership of the boiler.

Automatyczny kocioł c.o. MaxPell GL jest wykonywany zgodnie z dokumentacją techniczną przechowywaną przez
Automatic central heating boiler the MaxPell GL boiler has been manufactured according to technical documentation kept by:
Heiztechnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
83-250 Skarszewy, ul.Drogowców 7

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do przygotowania dokumentacji technicznej: Zdzisław Kulpan
Name of the person authorised to compile the technical documentation: Zdzisław Kulpan

Imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do sporządzenia deklaracji zgodności w imieniu producenta: 
Zdzisław Kulpan
Name and signature of the person authorised to compile a declaration of conformity on behalf of the manufacturer: 
Zdzisław Kulpan

Zdzisław Kulpan
Prezes Zarządu


