
     
 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE 
EU DECLARATION OF CONFORMITY 

1. Nazwa urządzenia:   Zmiękczacz wody z głowicą RX 

Product name: Water softener with RX valve 

2. Producent: AMII sp. z o. o.,  

Manufacturer:  ul. Grabińska 23, 92-780 Łódź, Poland 

3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta. 

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. 

4. Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego 

prawodawstwa harmonizacyjnego: 

The subject of this declaration, mentioned above, is in accordance with the relevant requirements of 

the European Union harmonization legislation: 

2014/35/UE  Dyrektywa 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. 

 Directive of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the 

harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on 

the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits. 

2014/30/UE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie 

harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do 

kompatybilności elektromagnetycznej (wersja przekształcona) 

 Directive of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the 

harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic 

compatibility (recast 

5. Odniesienia do norm zharmonizowanych oraz norm krajowych, które zastosowano, w stosunku do 

których deklarowana jest zgodność: 

References to harmonized standards and national standards which have been applied for which 

compliance is declared: 

 

EN 60335-1:2012, EN61000-6-1:2007, EN61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 61000-3-2:2014, 

EN 61000-3-3:2013, EN600065:2002+A1+A11+A2+A12, EN 60950-1:2006+A11+A1+A12+A2 

 

6. Osoba upoważniona do przygotowania i przechowywania dokumentacji technicznej: 

Person authorized to prepare and store technical documentation: 

Tomasz Kaźmierczak 

Amii sp. z o. o. 

ul. Grabińska 23 

92-780 Łódź 

7. Niniejsza deklaracja zgodności jest podstawą do oznakowania wyrobu znakiem . 

This declaration of conformity is the basis for  marking of the product. 

 

W imieniu producenta podpisał: 

On behalf of the manufacturer: 

 

Tomasz Kaźmierczak 

 
Specjalista ds. Badań I Rozwoju 

Research and development Specialist 

Łódź, 23.05.2019 

 


