
 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI  WE   nr 
DECLARATION OF CONFORMITY EC  NO 

86/09.09.2017 
 

 
 

Nazwa producenta/name of manufacturer:  Metalowiec BIS  Mariusz Smoliński 
     87-811 Szpetal Górny ul. Wiślana 69 

 
Deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas wyrób/declears with all responsibility, that the product 
 

Nazwa wyrobu/name of product:  PIEC NADMUCHOWY PN5 / heater device PN5 
O mocy nominalnej / nominal power  44,5 kW 

 
Został zaprojektowany, wyprodukowany i wprowadzony na rynek zgodnie z następującymi normami/ has been designed, 
manufactured and placed on the market in conformity norm: 

EN 13240 : 2006  
 

wyrób oznaczono znakiem/product has been marked:   
 
Procedury oceny zgodności w procesie badania projektu z wymogami dyrektyw  zostały wykonane z udziałem JEDNOSTKI 
NOTYFIKOWANEJ/procedures of conformity assessment In the process of EC, have been carried as the NOTIFIED BODY 
 

TERMOPLAN Ltd – SOFIA, notified Body number: 2608 
Nr protokołu badań/Test report  86/09.09.2017 

 
Ta deklaracja zgodności traci swą ważność, jeżeli w piecu PN5 wprowadzono zmiany, został przebudowany bez naszej zgody 
lub jest użytkowany niezgodnie z instrukcją obsługi/ this declaration of conformity becomes invalid if any changes have been 
made to the PN5, if its construction has been changed without our permission or if the product is used not In accordance with the 
operating manual.  
Piec nadmuchowy Pn5 jest wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną przechowywaną przez/ heater device PN5 has been 
manufactured according to technical documentation kept by: Metalowiec BIS 87-811 Szpetal Górny ul. Wiślana 69 

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za przygotowanie dokumentacji technicznej/name of the person authorised to compile 
the technical documentation Mariusz Smoliński 

Imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do sporządzenia deklaracji zgodności w imieniu producenta/ name and 
signature of the person authorised to compile a declaration of conformity on behalf of the manufacturer: Mariusz Smoliński 

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym oznakowanie zostało naniesione/two last digits of the year of marking : 17 

 

Miejsce i daty wystawienia/ place and date of issue: 

Szpetal Górny 09.09.2017         Mariusz Smoliński (właściciel)  

 

 


