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l Deklaracja 7qodności Nr 005/2017 l
1 . Producent

KAEM Spółka z o.o. Sp.k. ul. Rzemieślnicza 14, 62-081 Baranowo
c €

2. Nazwa

Odkurzacz GVCV 12-25-32 z automatycznym otrzepywaniem filtra i regulacją podciśnienia

3. Nr katalogowy
2556-880025

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu
Odkurzacz przeznaczony jest do odsysania niepalnych pyłów, wiórów drewnianych itp. w trybie pracy ,,na
sucho" oraz do pracy'na mokro" z cieczami niepalnymi, niewybuchowymi oraz mieszankami wodno-
powietrznymi. Odkurzacz przystosowany jest do współpracy z elektronarzędziami do odsysania wiórów i
pyłów powstających podczas pracy elektronarzędziem. Urządzenie nadaje się do pracy w zastosowaniach
ciężkich tzn. w pracach warsztatowych i rzemieślniczych oraz do wszelkich prac z zakresu samodzielnej
działalności amatorskiej (majsterkowanie).

5. Dokumenty odniesienia

Instrukcja; CE attestation of conformity 3133366.01AOC; EMC attestation of conformity 3133365.01AOC; Supplier
RoHS declaration - DE25, DEP25 Exploded View; DE25 Spare parts price list; schemat elektryczny

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych urymagań dla maszyn
Dyrektywa 2006/42]WE ; Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpień 2007 r. w sprawie zasadniczych
vtymagań dla sprzętu elektrycznego. (Dz. U. Nr 155, poz. 1089) Dyrektywa 2006/95/WE; Ustawa o kompatybilności
elektromagnetycznej z dnia 13 kwietnia 2007 r. (Dz.U. Nr 82, poz. 556) Dyrektywa EMC 2004/108/WE

Zastosowane normy zharmonizowne:
PN-EN 62841-1; PN-EN 60335-1; PN-EN 614-1%A1; PN-EN /SO 14120:201 6-03; PN-EN /SO 12100; PN-EN 60335-2; PN-
EN 61310-3; PN-EN 1037+A1; PN-EN 62233; PN-EN 61000-6-1; PN-EN 61000-6-3; PN-EN 55014-1;

6. Inne zastosowane normy i specyfikacje techniczne wyrobu
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 201 1/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania
niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyrób jest zgodny z ww. dokumentami odniesienia.

Niniejsza Deklaracja Zgodności traci swoją ważność, jeśli maszyna zostanie zmieniona lub przebudowana
bez naszej zgody.

Baranowo, 01 .06.2017

miejscowość, data wystawienia deklaracji
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I Declaration of Compliance No. 005/2017 l
1 . Manufacturer

KAEM Spółka z o.o. Sp.k. ul. Rzemieślnicza 14, 62-081 Baranowo
c €

2. Name

Odkurzacz GVCV 12-25-32 z automatycznym otrzep5rwaniem filtra i regulacją podciśnienia

3. Item number

2556-880025

4. Purpose and scope of usage

Odkurzacz przeznaczony jest do odsysania niepalnych pyłów, wiórów drewnianych itp. w trybie pracy ,,na
sucho" oraz do pracy"na mokro" z cieczami niepalnymi, niewybuchowymi oraz mieszankami wodno-
powietrznymi. Odkurzacz przystosowany jest do współpracy z elektronar?ędziami do odsysania wiórów i
pyłów powstających podczas pracy elektronarzędziem. Urządzenie nadaje się do pracy w zastosowaniach
ciężkich tzn. w pracach warsztatowych i rzemieślniczych oraz do wszelkich prac z zakresu samodzielnej
działalności amatorskiej (majsterkowanie).
5. Referring documents

Instrukcja; CE attestation of conformity 3133366.01AOC; EMC attestation of conformity 3133365.01AOC; Supplier
RoHS declaration - DE25, DEP25 Exploded View; DE25 Spare parts price list; schemat elektryczny

Machinery Directive 2006/42/EC; Low Voltage Directive (LVD) 2006/95/EC; Electromagnetic Compatibility (EMC)
Directive 2004/108/EC

Harmonized norms implemented:
PN-EN 62841-1; PN-EN 60335-1; PN-EN 614-1%A1; PN-EN /SO 14120:2016-03; PN-EN /SO 12100; PN-EN 60335-2; PN-
EN 61310-3; PN-EN 1037*A1; PN-EN 62233; PN-EN 61000-6-1; PN-EN 61000-6-3; PN-EN 55014-1;

6. Other use of the norm and technical specifications of the product
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 201 1/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania
niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

We declare with all the responsibility that the product complies with the above documents

The Declaration of Compliance loses its validity if the machinery has been changed or amended without
ourconsent. ? -

CW
Baranowo, 01 .06.2017

Place and date of issuing the declaration


