Výrobce:
Thermona, spol. s r. o.
Stará osada 258
664

84 Zastáv|<a

rčo: 1369286l

u

Brna

ES prohlášení o shodě č. 83/2014
podle zákona č.22ll997 Sb. § 13 odst. 2 ve znění pozdějších změn a doptňků a podle nařízení vlády č.

č.1712003 Sb. (evropská směrnice 2006/95/ES) a č.61612006 Sb. (evropská směrnice 2004/108/ES) , kterými
se stanoví technické požadavky na elektr, zařizeni nízkéhonapětí a elektromagretickou kompatibilitu a dle
nŇizeni vlády č. 163/2002 Sb. (techn. požadavky na vybrané stavební výrobky) - ve znění NV č. 3 1212005,

Identifikační údaie o sootřebiči :
Závěsné elektrokotle teplovodní průtočnéřízené mikroprocesorovou jednotkou. Ohřev teplonosného média
probíhá pomocí elektriclcých odporov,ých topných tyčí.

Specifikace typů :

THERM EL 5,
THERM EL8,
THERM ELN8,
íada : THERM EL 30,

nižšírnýkon. řada :
sťednírnýkon.řada;
vyššívýkon,

9,
EL15,

THERM EL

THERM
THERM ELN15
THERM EL 38,

THERM F;Lt4
THERM EL23
THERM EL

45

popis a určeníspotřebičů :
Elektriclcý kotel Therm EL, ELN... je určen jako doplňkovy zdroj tepla např. k vytápění bytů a domů
i k přípravě teplé užitkovévody ve vnějším nepřímotopném zásobníku. Výkon kotle je plynule modulován pro
0,5-1,5-2,5 kW dle typu, Kotle Therm EL lze navzájem spojovat do inteligentrrích kaskád. Všechny kotle
obsahují mikroprocesorovou řídicíjednotku.
seznam harmonizovanÝch českÝch technickÝch norem a předpisů. použitÝch nři posuzování shodv :
Ověření elektromagnetické kompatibility podle hlavních požadavků 2004/l08/ES (nařizenlvlády č.616/2006
Sb.) a směrnice 2006/95lES

(

nařízeni vlády č.l712003 Sb,) a následujících norem:

čsN BN 61000-6-1 eď.2:200,7 EMC; čSN EN 61000-6_3 ed,.2:2007 EMC; čsN EN 55014-1 ed.3:2007 EMC;
čsN BN 61000-3-2ed.3:2006 EMC; čSN EN 61000_3_3 ed.2:2009 EMC; čSN EN 55014-2:1998 EMC
čsN BN 60335-1 ed.3:2012; čsN rN 60335-2-30 ed.3:2010
čsN BN 60730-1 ed,3:20l2; čsN oo 0830:2006
čsN oo 1008: 1997; čsN oz 0240:1993
údaie o posouzeníshodv :
Certifikační místo TŮV StiD Czech s.r.o., pobočka Praha, Novodvorská 994., autor. osoba ČR Ao 2l1,
pověřená Činnostínotiíikovanéosoby NB č. 1017 (elektrická zařizeninízkého napětí) v rámci ES.
Vydrán certifikát výrobku evidenčníčíslo: 01.746.352ll0l02t02/0, revize č.1; dne 4.9.2014.
ČístoZpravy o hodnocení: 07 .345.}gt, ze dne 22.8.2014,

Potvrzení vÝrobce :
Jako qýrobce tímto potvrzuj eme, že vlastnosti elektricloých spotřebičů splňují požadavky v,ýše uvedených

směmic a technichých předpisů a norem a že spoťebičejsou za podmínek obvyklého, popřípadě qý,robcem nebo
dovozcem určenéhopoužitl, bezpečné. Jsou přijata opaťení, kterýmije zabezpečenashoda spoťebičůuváděných
na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.
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