ДЕКЛАРАЦІЯ
про відповідність
1. Водонагрівачі автоматичні газові проточні TM Thermo Alliance: Димохідні: JSD20-10CL, JSD2010CR, JSD20-10F2, JSD20-10GA, JSD20-10GB, JSD20-10GC, JSD20-10GD, JSD20-10GE, JSD20-10NQB, JSD20-10QB; Турбовані: JSG20-10ETP18, JSG20-10ET18, JSG20-10ETP36, JSG20-10ETP81,
JSG20-10ETP81-ST28, які виготовляються серійно з 31.05.2018р. до 30.05.2019р.__________________
(модель виробу/внріб (номер виробу, тип або помер партії чи серійний номер)

2. Фізична особа - підприємець Прудков Аіітон Володимирович, 61168, м. Харків, вул. Академіка
Павлова, 313-Б, кв. 18, ІПН 3199509336, Україна______________________________ ______________ _
(найменування та місцезнаходження виробника або його уповноваженого представника)

3. Ця декларація про відповідність видана під виключну відповідальність виробника:
«GUANGDONG VANWARD NEW ELECTRIC CO. LTD.», ADD: No,13 Jianye Mid-Road, Shunde HighTech Industry Development Zone, Ronggui, Shunde, Guangdong, China, Китай ________ ________
(найменування та місцезнаходження виробника)

4. Об’єкт декларації: Водонагрівачі автоматичні газові проточні ТМ Thermo Alliance: Димохідні:
JSD20-10CL, JSD20-10CR, JSD20-10F2, JSD20-10GA, JSD20-10GB, JSD20-10GC, JSD20-10GD, JSD2010GE, JSD20-10N-QB, JSD20-10QB; Турбовані: JSG20-10ETP18, JSG20-10ET18, JSG20-10ETP36,
JSG20-10ETP81, JSG20-1QETP81-ST28 ______________ _____________ ___________________ _______
(ідентифікація низьковольтного електричного обладнання, яка дає змогу забезпечити його простежуваність; може включати кольорове
зображенім достатньої чіткості, якщо це необхідно дія ідентифікації зазначеного електрообладнан)

5. Об’єкт декларації, описаний вище, відповідає вимогам відповідних технічних регламентів:
Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання.______________________________
6. ДСТУ ІЕС 60335-1:2004 Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 1. Загальні
вимоги (ІЕС 60335-1:2001/А2:2006,1DT)
_______~
-Т Т
у ;;
(посилання па відповідні стандарти з переліку національних стандартів, що були застосовані, або посилання на інші технічні специфікації,
стосовно яких декларується відповідність)

7. Додаткова інформація
Протоколи випробувань №№ 2018.02.05.31.66, 2018.02.05.31.67 від 31.05.2018р., виданого ВЛ ТОВ
'АКАДЕМТЕСТ', 61023, м. Харків, вул. Весніна, 5, код ЄДРПОУ 37188889__________________________

Підписано від імені:
________ Фізична особа —підприємець Прудков Антон Володимирович, ІПН 3199509336

А.В. Прудков

Фізична особа - підприємець
(посада особи, що склала декларацію)

(ініціали та прізвище):

(підпис):

МП
31.05.2018 р .
Декларація про відповідність зареєстрована в органі з оцінки відповідності «Міжнародні стандарти і
системи» ТОВ «НПП Міжнародні стандарти і системи» іор. адреса: 61072, Харківська обл., м. Харків,
проспект Науки,43, ком. 3-1 (декларація дійсна протягом терміну дії до внесення змін в конструкцію,
склад або технологію виробництва)
UA.060.D.0912-18 дата реєстрації 31.05.2018р.
ації до 30.05.2019р.
керівника
цінкн відповідності
^ ^ н п ій т^еісларації можна перевірити за т

Р.В. Г орлов

