
DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE 
 

 
Subscrisa, Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Spain, S.A.U. 

Ronda Shimizu, 1 - Polígon Industrial Can Torrella. 
08233 VACARISSES (Barcelona) - Spania 

declarăm pe propria răspundere că următoarele echipamente 
 

Modele: 
 

RWM-2.0R1E RWM-2.5R1E RWM-3.0R1E RWM-4.0N1E RWM-5.0N1E 
RWM-6.0N1E RWM-8.0N1E RWM-10.0N1E   

Fabricant: Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Spania, S.A.U. 
Număr de serie: A se vedea numărul de pe eticheta unității. 

 
Anul producției: a se vedea anul de pe eticheta unității. 

 
respectă următoarele directive ale Parlamentului European și ale Consiliului Uniunii Europene: 
 
- Directiva 2014/35/UE a Consiliului privind echipamentele electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de 
tensiune. 

 
- Directiva 2014/30/UE a Consiliului privind compatibilitatea electromagnetică. 

 
DIRECTIVA 2011/65 / UE privind restricționarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și 
electronice. 

 
- Regulamentul (UE) nr. 813/2013 de punere în aplicare a Directivei 2009/125/CE în ceea ce privește cerințele în materie de 
proiectare ecologică aplicabile instalațiilor pentru încălzirea incintelor și instalațiilor de încălzire cu funcție dublă. 
 
și sunt în conformitate cu următoarele standarde europene: 
 
EN55014-1:2017, EN61000-3-2:2014*, EN61000-3-3:2013+A1:2019* / CISPR14-1:2016/COR1:2016, IEC61000-3-2:2014, IEC61000-3-3:2013 
EN55014-2:2015  / CISPR14-2:2015 EN61000-3-11:2019*, EN61000-3-12:2012*  /  IEC61000-3-11:2017, IEC61000-3-12:2011 
EN60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019 /  IEC60335-1:2010+AMD1:2013+AMD2:2016 
EN60335-2-40:2003 + A11:2004+ A12:2005+A1:2006+A2:2009+A13:2012  / IEC60335-2-40:2018 (Ed. 6) 
EN62233:2008, EN14825:2018, EN12102-1:2017 

* Consultați detaliile din Manualul de instalare 
 

Etichetarea echipamentelor și restricțiile de instalare se bazează pe standardul IEC60335-2-40:2018 
 
Instalarea trebuie efectuată în conformitate cu manualul de instalare și operare a echipamentului. 
 

 

Nume Toni Badia Johnson Controls-Hitachi Air 
Funcția: Director general Condiționarea Spaniei, 

S.A.U. 
 
 
 

Vacarisses,  Barcelona,  12-07-2021  
 
ECML0211 A_r0 

Engleză: versiunea 
originală 
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