
 

DECLARAȚIE UE DE CONFORMITATE 
EU DECLARATION OF CONFORMITY 
 

 

 

Numărul de identificare / Identification No. PC003/RO/01 

Producător / Manufacturer Fondital S.p.A. 

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

 +39 0365 87831 

 info@fondital.it 

Tipul de echipament / Type of equipment Pompă de căldură aer-apă divizată / Air-to-water split heat pump 

Brand comercial / Trademark Fondital 

Model / Model PROCIDA AWS X4 (PROCIDA AWS 4 (O) + PROCIDA IWU 4) 
 PROCIDA AWS X6 (PROCIDA AWS 6 (O) + PROCIDA IWU 6) 
 PROCIDA AWS X8 (PROCIDA AWS 8 (O) + PROCIDA IWU 8) 
 PROCIDA AWS X10 (PROCIDA AWS 10 (O) + PROCIDA IWU 10) 
 
Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului. 
Echipamentele indicate respectă cerințele esențiale ale următoarelor Directive/Regulamente: 
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/UE Directiva echipamentelor sub presiune – Modulul D1 / Pressure equipment Directive – Module D1 
(PED) 

2014/35/UE  Directiva de joasă tensiune / Low Voltage Directive (LVD) 

2014/30/UE  Directiva privind compatibilitatea electromagnetică / Electromagnetic compatibility Directive (EMC) 

2011/65/UE Directiva privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice 
și electronice / Directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical 
and electronic equipment (RoHS) 

CE 1907/2006 Regulamentul privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice / 
Regulation concerning the registration, evaluation, authorisation and restriction of chemicals 
(REACH) 

2009/125/CE Directiva pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu 
impact energetic / Directive on ecodesign requirements for energy-related products (ErP) 

UE 206/2012 Regulamentul de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE pentru aparatele de climatizare și 
ventilatoarele de confort / Regulation implementing Directive 2009/125/EC for air conditioners and 
comfort fans 

UE 813/2013 Regulamentul de implementare a Directivei 2009/125/CE pentru echipamente de încălzire a 
spațiului și mixte / Regulation implementing Directive 2009/125/EC for space heaters and 
combination heaters 

UE 814/2013 Regulament de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE pentru încălzitoarele de apă și 
rezervoarele de apă caldă / Regulation implementing Directive 2009/125/EC for water heaters and 
hot water storage tanks 

UE 2017/1369 Regulamentul de stabilire a unui cadru pentru etichetarea energetică / Regulation on energy 
labelling for energy-related products 

UE 626/2011 Regulament delegat de completare a Directivei 2010/30/UE în ceea ce privește etichetarea 
energetică a aparatelor de climatizare / Delegated Regulation supplementing Directive 2010/30/EU 
for air conditioners 



 

UE 811/2013 Regulament delegat de completare a Directivei 2010/30/UE pentru echipamente de încălzire a 
spațiului, mixte și globale / Delegated Regulation supplementing Directive 2010/30/EU for space 
heaters, combination heaters and packages 

UE 812/2013 Regulament delegat de completare a Directivei 2010/30/UE pentru încălzitoare de apă, rezervoare 
de apă caldă și ansambluri / Delegated Regulation supplementing Directive 2010/30/EU for water 
heaters, hot water storage tanks and packages 

UE 517/2014 Regulamentul privind gazele fluorurate cu efect de seră / Regulation on fluorinated greenhouse 
gases (F-gas) 

și ulterioarele modificări / and further amendments 

 
Standardele și/sau specificații tehnice folosite: 
Standards and/or technical specifications applied: 

EN 378-2:2008+A1:2009 

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017 (modele 8-10 kW / 8-10 kW models) +A1:2019+A14:2019+A2:2019 (modele 
4-6 kW / 4-6 kW models) 

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

EN 62233:2008 

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 

EN 55014-2:2015 

EN 61000-3-2:2018 (modele 4-6 kW / 4-6 kW models) EN 61000-3-2:2013 (modele 8-10 kW / 8-10 kW models) 

EN 61000-3-3:2017 (modele 4-6 kW / 4-6 kW models) EN 61000-3-3:2014 (modele 8-10 kW / 8-10 kW models) 

EN 14511:2018 

EN 14825:2016 

EN 16147:2017 

EN 12102-1:2018 

 

 

 

 

 

Vobarno (BS) – Italia / Italy, 01/12/2022  
––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Locul și data emiterii 
Place and date of issue 

Valeria Niboli 
Reprezentantul legal / Legal representative 

 


