
Декларация за включване 
на частично завършена машина
(2006/42/EC, приложение II, т. 1, част B) 

Производителят и 
Име и адрес на лицето, упълномощено да попълва съответната техническа 
документация: 

Pentax Spa 
Адрес на регистрация: Viale dell’Industria, 1 - 37040 Veronella (VR) – Italy 

Декларира
на своя собствена отговорност, че частично завършената машина: 

Следните съществени изисквания на директивите са приложени и спазени: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 
1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.7, 1.3.8, 1.3.9, 1.4.1, 1.4.2.1, 1.5.2, 1.5.4, 1.5.5, 1.5.6, 
1.5.7, 1.5.8, 1.5.9, 1.5.13, 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4, 1.6.5, 1.7.1, 1.7.1.1, 1.7.2, 1.7.4, 1.7.4.1, 1.7.4.2, 
1.7.4.3, 2.1.1, 2.1.2. 

Съответната техническа документация на частично окомплектованата машина 
отговаря на приложение VII, част Б от Директива 2006/42 / ЕО на ЕС

Производителят се задължава да предаде, след адекватно обосновано искане от националните 
органи, съответната информация за частично завършената машина. Ангажиментът включва 
средствата за предаване на информацията и не засяга правата на интелектуална собственост 
на производителя. 

Частично завършената машина не трябва да се пуска в експлоатация, докато крайната 
машина, на която трябва да бъде вградена, не бъде обявена за съвместима, ако е 
приложимо, с разпоредбите на Директива 2006/42 / ЕО.

Verona, 01/01/2014 C.E.O.
 Gianluigi Pedrollo 

Тип: Многостъпална електрическа помпа

Модел:

Сериен номер:

Функиция: Работи с течностти

Година на производство



Декларация за съответствие 
на машина 
(2006/42/EC, прил. II, т. 1, част A) 
(2000/14/EC, прил. II)

Производителят и 
Име и адрес на лицето, упълномощено да състави техническото досие: 

Pentax Spa 
Адрес на регистрация: Registered office: Viale dell’Industria, 1 - 37040 Veronella (VR) – Italy 

Декларира
на своя собствена отговорност, че машината: 

Тип: Многостъпална електрическа помпа

Модел:

Сериен номер:

Функция: Работи с течностти

Година на производство

Процедура за оценка на съответствието Вътрешна производствена инспекция

Измервано ниво на шум

Гарантирано ниво на шум

Отговаря на всички съответни разпоредби на следните директиви на ЕС: 

2006/42/EC 

2004/108/EC 

2000/14/EC 

Kакто и следните хармонизирани стандарти, стандарти и / или технически спецификации: 

UNI EN ISO 12100:2010 

UNI EN ISO 3744:2010 

UNI EN 809:2009 

Verona, 01/01/2014 C.E.O.
 Gianluigi Pedrollo 




