
             

 
SIA DANFOSS 

Reģ. Nr.40003340652 
Tīraines iela 1, Rīgā, LV 1013 

__________________________________________________________________________________________TULKOJUMS 
Danfoss A/S 

DK-6430 Nordborga, 
Dānija 

ES Atbilstības Deklarācijas tulkojums 
Danfoss A/S 

Danfoss Siltināmās grīdas un Elektroniskā pārvalde 

deklarē ar pilnu atbildību, ka  

Ražojums: Elektriskās apkures elements (maks. 12 W/m) 

Produkti:   

 DTIR/DEVIcomfort 10T 
 DTIR/DEVIcomfort 100T, Danfoss ECcomfort 100T 
 DTIR/DEVIcomfort 150T, DEVIclassic 150T 
 
Uz kuru ir attiecināma šī deklarācija ir atbilstībā ar sekojošām direktīvām, standartiem vai citiem 
normatīviem dokumentiem  un kuri tiek lietoti saskaņā ar ražotāja instrukcijām: 
 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. Gada 26. februāra Direktīva 2014/35/ES par 
dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz elektroiekārtām, kas paredzētas lietošanai 
noteiktās sprieguma robezās. 

 
EN 60335-1:2012 Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzētas elektroierīces. 
Drošums. 1. daļa: Vispārīgās prasības tajā skaitā A11:2014 

 
EN 60335-2-96:2002 Mājsaimniecībai un līdzīgiem mērķiem paredzētas elektriskās 
ierīces – Drošība – 2-96. daļa: Īpašas prasības telpu apsildes sildelementiem no 
lokanām loksnēm tajā skaitā A1:2004 un A2:2009 

 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. Gada 8. jūnija Direktīva 2011/65/ES par dažu 
bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās. 
  

EN 50581:2012 Tehniskā dokumentācija elektrisko un elektronisko izstrādājumu 
novērtēšanai kopsakarā ar bīstamo vielu izmantošanas ierobežošanu 
 

Datums: 
2017-09-07 
Izdošanas vieta: 

Izdevis 
 

(parakstīts) 

Datums: 
2017-09-07 
Izdošanas vieta: 

Apstiprināts: 
 

(parakstīts) 

Vejle, Denmark Vārds, Uzvārds: Verner Utoft 
Amats: Atbilstības speciālists 

Vejle, Denmark Vārds, Uzvārds: Kim Schou Petersen 
Amats: Vice Prezidents 

 
Danfoss uzņemas pilnu atbildību par ražotāja deklarācijas versiju angļu valodā. Gadījumos par deklarācijas 
tulkošanu citā valodā tulks uzņemas atbildību par deklarācijas pareizu tulkojumu. 
 
Tulkoja: Irena Omelana, SIA Danfoss, Pārdošanas atbalsta speciāliste 
ID nr. VCFTC102    Versijas nr.: 5 
Dokumenta Nr.:  BF328532456768lv       Lapa 1 no 1 



Danfoss A/5 
DK-6430 Nordberg
Danmark 
CVR nr.: 20 16 57 15

Telefon: +45 7488 2222
Fax: +45 7449 0949 

EU DECLARATION OF CONFORMITY 

Danfoss A/S 
Floor Heating and Electronic Controls 

Declares under our sole responsibility that the 

Electric Heating element (Maximum 12 W /m): 

DTIR/DEV!comfort 10T 
DTIR/DEV!comfort 100T, Danfoss ECcomfort 100T 
DTIR/DEV!comfort 150T, DEV!classic 150T 

Covered by this declaration is in conformity with the following directive(s), standard(s) or other 
normative document(s), provided that the product is used in accordance with our instructions. 

Directive 2014/35/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on 
the harmonisation of the laws of Member States relating to the making available on the 
market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits. 

EN 60335-1:2012 Household and similar electrical appliances - Safety- Part 1: General 
requirements including All:2014. 

EN 60335-2-96:2002 Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-96: 

Particular requirements for flexible sheet heating elements for room heating, including 
Al:2004 and A2:2009. 

Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the 

restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. 

Date and place:
2017-09-07
Vejle, Denmark

EN 50581:2012 Technical documentation for the assessment of electrical and electronic 
products with respect to the restriction of hazardous substances. 

Issued by
Signature: �
Name: Verner Utoft 
Title: Compliance specialist

Date and place: Approved by
2017-09-07 Signature:
Vejle, Denmark Name: Kim Schou Peterse

Title: Vice President 

Danfoss only vouches for the correctness of the English version of this declaration. In the event of the declaration being translated into 
any other language, the translator concerned shall be liable for the correctness of the translation 

ID No: VCFTC102 Revision No: 05 Page 1 of 1 
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