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ID številka: CCTE010520 

Proizvajalec ali predstavnik: CECOTEC INNOVACIONES S.L. 

Naslov: C/ DE LA PINETA, s/n 4930 Quart de Poblet (VALENCIA) – SPAIN 

Pod našo izključno odgovornostjo izjavljamo, da je naš produkt: 

Blagovna znamka: TXULETACO 

Opis: ELEKTRIČNI ŽAR 

Model: ____________                        Glej priloženi seznam  

Skladen s spodnjimi Evropskimi direktivami:  

 

 2009/125/EC in amandmaji  

 

 

1275/2008 in amandmaji                      

 

 

801/2013 in amandmaji 

 

 

 

 

 

2011/65/EU in amandmaji  

 

 

2014/30/EU in amandmaji  

 

 

2014/35/EU in amandmaji  

 

 

 

Nadaljnje informacije o skladnosti s temi direktivami so v prilogi, ki je del te izjave. 

 

X 

Uredba komisije  (ES) št. 1275/2008 z dne 17. decembra 2008 o izvajanju 

Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/32/ES glede zahtev za 

okoljsko primerno zasnovo za porabo energije pri električni in elektronski 

gospodinjski ter pisarniški opremi v stanju pripravljenosti in izključenosti 

Direktiva 2014/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v 

zvezi z elektromagnetno združljivostjo 

Direktiva  Evropskega  Parlamenta  in Sveta z  dne  21.  oktobra  2009o  

vzpostavitvi  okvira  za  določanje  zahtev  za  okoljsko  primerno  

zasnovo  izdelkov,  povezanih  z  energijo 
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Direktiva  2014/35/EU  Evropskega Parlamenta in  Sveta z  dne  26.  

februarja  2014 o   harmonizaciji   zakonodaj   držav   članic   v   

zvezi   z   omogočanjem   dostopnosti   na   trgu   električne 

opreme,  ki  je  načrtovana  za  uporabo  znotraj  določenih  

napetostnih  mej 

UREDBA  KOMISIJE  (EU)  št.  801/2013z  dne  22.  avgusta  2013o  

spremembi  Uredbe  (ES)  št.  1275/2008  glede  zahtev  za  okoljsko  

primerno  zasnovo  za  porabo  energije  pri  električni  in  elektronski  

gospodinjski  ter  pisarniški  opremi  v  stanju  pripravljenosti  in  

izključenosti  ter  o  spremembi  Uredbe  (ES)  št.  642/2009  glede  

zahtev  za  okoljsko  primerno  zasnovo  televizorjev 

Direktiva  2011/65/EU  Evropskega Parlamenta in Sveta z  dne  8.  

junija  2011o  omejevanju  uporabe  nekaterih  nevarnih  snovi  v  

električni  in  elektronski  oprem 
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Priloga 

ID številka: CCTE010520 

Uporabljeni so naslednji usklajeni standardi, vključno z drugimi tehničnimi specifikacijami: 

EN 60335-1:2010 

 

EN 60335-2-9:2003+A1:2004+A2:2006 

+A12:2007+A13: 2010 

 

EN 62233:2008 

 

 

EN55014-1 :2017  

 

EN55014-2:2015 

 

EN 61000-3-2:2014 

 

 

EN 61000-3-3:2013 

 

 

Izdelek je skladen z naslednjo evropsko uredbo: 

1935/2004 in amandmaji  

 

 

 

 

 

 

 

Elektromagnetna združljivost. Zahteve za gospodinjske 

aparate, električna orodja in podobne aparate. Del 1: emisija 

Elektromagnetna združljivost. Zahteve za gospodinjske aparate, 

električna orodja in podobne aparate. Del 2: imuniteta 

Elektromagnetna združljivost (EMC) - Pari 3-2: Omejitve – 

Omejitev za emisije harmonskih tokov (vhodni tok opreme ≤ 

16 A na fazo) 

Elektromagnetna združljivost (EMC) - Pari 3-3: Omejitve - 

Omejitev napetostnih sprememb, nihanj napetosti in utripanja v 

javnih nizkonapetostnih napajalnih sistemih, za opremo z nazivno 

vrednostjo <= 16 A na fazo in ni pogojena s povezavo 

Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-9. 

del: Posebne zahteve za žare, opekače in podobne 

prenosne kuhalne naprave. 

Metode merjenja elektromagnetnih polj gospodinjskih 

naprav in podobnih aparatov v povezavi z izpostavljenostjo 

ljudi. 
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Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 1. del: 

Splošne zahteve. 

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. oktobra 2004 

o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili. 
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03063 Txuletaco The Beast  

03064 Txuletaco The Beast 7850 Steel 
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