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VYHLÁSENIE O ZHODE (EÚ) 
Danfoss A/S 

Floor Heating and Electronic Controls 

prehlasuje s plnou zodpovednosťou že 

Kategória produktov: Termostat 

Typové označenie (označenia): 
• 
•
• 
• 
• 
• 
•
•
•
•
•
• 

140F1030 
140F1031 
140F1032 
140F1034 
140F1036 
140F1037 
140F1039 
140F1042 
140F1101 
088L0033 
088L0034 
088L0035 

DEVIreg™ 530 ELKO - drôtový snímač teploty (podlahový) 
DEVIreg™ 530 ELJO - drôtový snímač teploty (podlahový)   
DEVIreg™ 530 JUSSI, - drôtový snímač teploty (podlahový)  
DEVIreg™ 531 ELKO, - snímač teploty miestnosti  
DEVIreg™ 531 JUSSI, - snímač teploty miestnosti 
DEVIreg™ 532 ELKO, - snímač teploty miestnosti a obmedzovač teploty miestnosti  
DEVIreg™ 532 JUSSI, - snímač teploty miestnosti a obmedzovač teploty miestnosti  
DEVIreg™ 528 JUSSI, - drôtový snímač teploty (podlahový) 
DEVIreg™ 530M ELKO, - drôtový snímač teploty (podlahový)  
ECtemp 530 ELKO, - drôtový snímač teploty (podlahový)  
ECtemp 531 ELKO, - drôtový snímač teploty (podlahový) 
ECtemp 532 ELKO, - drôtový snímač teploty (podlahový) a obmedzovač teploty podlahy 

na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie sú za podmienky použitia podľa našich pokynov v zhode s 
nasledujúcimi smernicami, normami alebo inými legislatívnymi dokumentami. 

Smernica EÚ o nízkom napätí (214/35/EÚ)  / LVD 

• EN 60730-1 :2011 -  Automatické elektrické riadiace zariadenia. Časť 1: Všeobecné požiadavky

EN 60730-2-9:2010 - Automatické elektrické riadiace zariadenia - Časť 2-9: Osobitné požiadavky
na riadiace zariadenia so snímaním teploty

• 

Smernica EÚ o elektromagnetickej kompatibilite (2014/30/EÚ) / EMC 

• EN 60730-1:2011 - Automatické elektrické riadiace zariadenia pre domácnosť a na podobné
účely - Časť 1: Všeobecné požiadavky
EN 60730-2-9:2010 - Časť 2-9: Osobitné požiadavky na riadiace zariadenia so snímaním
teploty

• 

Danfoss ručí iba za správnosť anglickej verzie tohto vyhlásenia. V prípade prekladu prehlásenia do akéhokoľvek iného jazyka, za správnosť 
prekladu zodpovedá príslušný prekladateľ. 
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Smernica EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok (2011/65/EÚ) / RoHS, 
vrátane dodatku 2015/863. 

• EN 63000: 2018 Technická dokumentácia na posudzovanie elektrických a elektronických výrobkov z 
hľadiska obmedzenia obsahu nebezpečných látok 
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