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Niniejszym deklarujemy, iż jednostki odzysku ciepła OXeN / FLOWAIR hereby confirms that heat recovery units OxeN / FLOWAIR 
šiuo patvirtina, kad OxeN šilumos rekuperavimo įrenginiai: 

typ / type / tipas: X2-W-1.2-H, X2-N-1.2-H, X2-W-1.2-V, X2-N-1.2-V, X2-E-1,2-V 

wraz z układem automatyki i sterownikiem T-box zostały wyprodukowane zgodnie z wymaganiami następujących Dyrektyw Unii 
Europejskiej / with control system and T-box controler were produced in accordance to the following Europeans Directives / su 
valdymo sistema ir T-box valdikliu buvo pagaminti laikantis šių Europos direktyvų: 
 
1. 2004/108/WE – Kompatybilności elektromagnetycznej / Electromagnetic Compatibility (EMC) / Elektromagnetinio 

suderinamumo, 
2. 2006/42/WE – Maszynowej / Machinery / Mašinų, 
3. 2006/95/WE –  Niskonapięciowe wyroby elektryczne / Low Voltage Electrical Equipment (LVD) / Žemosios įtampos elektros 

įrenginių, 
4. 2009/125/WE – Produkty związane z energią / Energy-related products / Su energija susijusių gaminių 
 
oraz zharmonizowanymi z tymi dyrektywami normami / and harmonized norms ,with above directives / bei su šiomis direktyvomis 

suderintų normų: 

PN-EN ISO 12100:2012  Bezpieczeństwo maszyn -- Ogólne zasady projektowania -- Ocena ryzyka i zmniejszanie 

ryzyka / Safety Of Machinery - General Principles For Design - Risk Assessment And Risk 

Reduction / Mašinų sauga – Bendrieji projektavimo principai –Rizikos vertinimas ir jos 

mažinimas, 

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 / Mašinų sauga – Mašinų elektros įranga – 1 dalis. Bendrieji reikalavimai,  

PN-EN 61000-6-2:2008  Kompatybilność elektromagnetyczna. Część 6-2: Normy ogólne. Odporność 

w środowiskach przemysłowych / Electromagnetic compatibility (EMC). Generic standards. 

Immunity for industrial environments / Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). Bendrieji 

standartai. Gamybos aplinkos atsparumas, 

PN-EN 60335-2-40:2004/A2:2009E Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- 

Część 2-40: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych pomp ciepła, 

klimatyzatorów i osuszaczy / Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-

40: Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and dehumidifiers / 

Buitinių ir panašios paskirties elektrinių prietaisų sauga. 2-40 dalis: Ypatingieji reikalavimai, 

keliami elektriniams šilumokaičiams, oro kondicionieriams ir sausintuvams, 

PN-EN 60730-2-9:2011 Automatyczne regulatory elektryczne do użytku domowego i podobnego -- Część 2-9: 

Wymagania szczegółowe dotyczące regulatorów z czujnikami temperatury / Automatic 

electrical controls for household and similar use - Part 2-9: Particular requirements for 

temperature sensing controls / Buitiniai ir panašios paskirties automatiniai elektriniai 

valdymo įtaisai – 2-9 dalis: Ypatingieji reikalavimai, keliami temperatūrai jautriems 

valdytuvams. 
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Grzegorz Perestaj 
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