
 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE 
EU DECLARATION OF CONFORMITY 
 

 

 

Nr identyfikacyjny / Identification No. PC004/PL/01 

Producent / Manufacturer Fondital S.p.A. 

 Via Cerreto, 40 – 25079 Vobarno (BS) Włochy / Italy 

 +39 0365 87831 

 info@fondital.it 

Rodzaj urządzenia / Type of equipment Pompa ciepła powietrze/woda typu split / Air-to-water split heat pump 

Marka handlowa / Trademark Fondital 

Model / Model PROCIDA AWS XB4 (PROCIDA AWS 4 (O) + PROCIDA ITU 4) 
 PROCIDA AWS XB6 (PROCIDA AWS 6 (O) + PROCIDA ITU 6) 
 PROCIDA AWS XB8 (PROCIDA AWS 8 (O) + PROCIDA ITU 8) 
 PROCIDA AWS XB10 (PROCIDA AWS 10 (O) + PROCIDA ITU 10) 
 
Niniejsza deklaracja zgodności wydawana jest na wyłączną odpowiedzialność producenta. 
Wskazane urządzenia spełniają zasadnicze wymagania następujących Dyrektyw/Rozporządzeń: 
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. 
The equipment mentioned comply with essential requirements of the following Directives/Regulations: 

2014/68/EU Dyrektywa o urządzeniach ciśnieniowych - Moduł D1 / Pressure equipment Directive – Module D1 
(PED) 

2014/35/EU  Dyrektywa Niskonapięciowa / Low Voltage Directive (LVD) 

2014/30/EU  Dyrektywa Efektywność Energetyczna Kotłów / Electromagnetic compatibility Directive (EMC) 

2011/65/EU Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym / Directive on the restriction of the use of certain hazardous 
substances in electrical and electronic equipment (RoHS) 

WE 1907/2006 Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w 
zakresie chemikaliów / Regulation concerning the registration, evaluation, authorisation and 
restriction of chemicals (REACH) 

2009/125/WE Dyrektywa ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla 
produktów wykorzystujących energię / Directive on ecodesign requirements for energy-related 
products (ErP) 

EU 206/2012 Rozporządzenie w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE w odniesieniu do klimatyzatorów i 
wentylatorów / Regulation implementing Directive 2009/125/EC for air conditioners and comfort 
fans 

EU 813/2013 Rozporządzenie w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE w odniesieniu do ogrzewaczy 
pomieszczeń i ogrzewaczy wielofunkcyjnych / Regulation implementing Directive 2009/125/EC for 
space heaters and combination heaters 

EU 814/2013 Rozporządzenie w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE w odniesieniu do podgrzewaczy 
wody oraz zbiorników ciepłej wody / Regulation implementing Directive 2009/125/EC for water 
heaters and hot water storage tanks 

EU 2017/1369 Rozporzᶏdzenie Eco Etykietowania / Regulation on energy labelling for energy-related products 

EU 626/2011 Rozporządzenie delegowane uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE w odniesieniu do 
klimatyzatorów / Delegated Regulation supplementing Directive 2010/30/EU for air conditioners 



 

EU 811/2013 Rozporządzenie delegowane uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE w odniesieniu do ogrzewaczy 
pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych oraz zestawów tych ogrzewaczy / Delegated 
Regulation supplementing Directive 2010/30/EU for space heaters, combination heaters and 
packages 

EU 812/2013 Rozporządzenie delegowane uzupełniające dyrektywę 2010/30/UE w odniesieniu do 
podgrzewaczy wody, zbiorników ciepłej wody oraz ich zestawów / Delegated Regulation 
supplementing Directive 2010/30/EU for water heaters, hot water storage tanks and packages 

EU 517/2014 Rozporządzenie w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych / Regulation on fluorinated 
greenhouse gases (F-gas) 

z późniejszymi zmianami / and further amendments 

 
Zastosowane zharmonizowane normy lub specyfikacje techniczne: 
Harmonised standards anr/or technical specifications applied: 

EN 378-2:2008+A1:2009 

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019 

EN 60335-2-40:2003+A11:2004+A12:2005+A1:2006+A2:2009+A13:2012 

EN 62233:2008 

EN55014-1:2017 

EN55014-2:2015 

EN61000-3-2:2014 

EN61000-3-3:2013 

EN 14511:2018 

EN 14825:2016 

EN 16147:2017 

EN 12102-1:2018 

 

 

 

 

 

Vobarno (BS) – Włochy / Italy, 02/03/2022  
––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Miejsce i data wydania 
Date and place of issue 

Valeria Niboli 
Przedstawiciel prawny / Legal representative 

 


