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Poniższy tekstjest tłumaczeniem Deklaracji Zgodności Producenta Watts lndustries ltalia s.r.l. Frazione Gardolo
Via Vienną 3-38 l2l Trento - Italy
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Watts Industries Italia s.r,l. frazione Gardolo, Via Vienna,3 - 38121 Trento - Italy

DEKLARUJE, żE PRODUKT:

"Normalnie otwara zawór elektromagnetyczny do gazu" serii

,,MSvo - MSv,,

Produkowany przez Watts Industries ltalia s.r.l, oddział via Brenno 21 - 20853 Biassono (MB) -Włochy
spełnia istotne wymagania poniższych dyrektyw:

- Dyrektywa 2009ll42lCE (dawniej 90l396lCEE), dla urządzeń gazowych,,
- Dyrektywa20l4l34lUE (ATEX), dotycząca wszystkich komponentórv odpowiednich do instalacji rv strefach

niebezpiecznych;
- Dyrektywa20lll65lUE (RoHS), dotycząca ograniczenia stosowania określonych niebezpiecznych substancji

w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych;
- Dyrektywy 20l4l35lUE (LVD) i 20|4l30lUE (EMC). dotyczące niskiego napięcia i kompatybilności elektromagnetycznej;

Według dyrektywy 20l4l34lBu urządzenia sklasyfikowane jako sprzęt zaltczony do grupy II, kategoria 3G - 3D, a następnie
odporviednie do zainstalowania w poniższych strefach (norma LJNI EN 1127-1. dodatek B):

. Strefa 2 zuwagi na obecność mieszanek wybuchowych gazlpowielrze, para,/powietrze. mgła/powietrze;

. Strefa 22 zuwagi na obecność pyłów;

'I'en produkt jest wykonany według następujących zharmonizowanych norm:
- UNI EN l6l dotycząca zaworów automatycznych.

lnne zastosowane normy (tylko na rynek włoski):

- Artykuł nr ó "Budowa i instalacja sprzętu" Rozporządzenia Ministra z dnia22 stycznia 2008 r., nr 37l

Dokumentacja techniczna przechorvywanaprzez-Managera Badań i Rozrvoju: inź. Roberto Allavena

Osoba odpowiedzialna: inż. Fabrizio Fędrizzi

E-mail: inlbwaflsita|ia'!)wattswater.com - Strona intemetorva : uww.wattsindustries.com
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40-519 Katowice, ul. Koścruszki 112
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pieczątka firmowa
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40-5 l9 Katowice

tel.: + 48 32 789 00 00
fax: + 48 32 789 00 l0

e-mait: introl€tintlol.pl
www.introl.pl

Dokumentacja spólki:
Sąd Reionowy KatowiCe-Wschód

w xalowiśach
wydrial Vlll Gospodartzy

KRs 0000085l78
Kapitat zakl.dowy: 3,388.00o,00 zł

NlP 634_24_49.485


