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Watts Industries ltalia s.r.l. frazione Gardolo, Via Vienna,3 - 38121 Trento - Itaty

DEKLARUJE, ZE PRODUKT:

"Normalnie otwarty zawór elektromagneĘczny do gozu'' serii

,,Msvo/óB _ Msv/6B,,

Produkowany przez Watts Industries ltalia s,r.l. oddział via Brenno 2l - 20853 Biassono (MB) -Włochy
spełnia istotne wymagania poniższych dyreklyrv:

- Dyre ktyw a 2009 l l 42 l CE (d awn iej 90 l 39 6 l CEE), dla urządzeń gazowych ;

- Dyrektywa20l4168lUE (PED). dotycząca urządzeń pod ciśnienieml
- Dyrektywa20l4l34lUB (ATEX). dotycząca wszystkich komponentów odpowiednich do instalacjirv strel'ach

niebezpiecznych;
- Dyrektywa 20lll65lUE (RoHS), dotycząca ograniczenia stosowania określonych niebezpiecznych substancji

w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych;
- Dyrektywy 20l4l35lUB (LVD) i20l4l30lUE (EMC). dotyczące niskiego napięcia ikompatybilności eleklromagnetycznej:

Norma|nie otlvańe zawory e|ektromagnetyczne do gazu MSVO/6B - MSV/6B są certyfikowane jako urządzenia ciśnieniowe
zaliczone do IV kategorii (Załącznik II. sekcja 2 Dyrektywy ż014l68lEU) według procedury modułu Dl Jednostki
Notyfikowanej ..C.S.I." nr 0497 - certyfikat nr PED10497ll55.

Według dyrektywy 20l4l34lBU urządzenia sklasyfikowane jako sprzęt zaliczony do grupy II, kategoria 3G - 3D, a następnie
odpowiednie do zainstalorvania w poniższych strefach (norma UNI EN 1127-1, dodatek B):

' Strefa ż zuwagi na obecność mieszanek lvybuchorvych gazlpowietrze. para,ipowietrze, mgła./powietrze;
. Strefa 22 zuwagi na obecność pyłów;

Ten produkt jest wykonany według następujących zharmonizowanych norm:
- UNt EN 16l dotycząca zaworów automatycznych.

Inne zastosowane normy (tylko na rynek rvłoski):
- Artykuł nr 6 "Budowa i instalacja sprzętu" Rozporządzenia Ministra z dnia22 stycznia 2008 r,. nr 37;

Dokumentacja techniczna przechowywanaprzezManagera Badań i Rozwoju: inż. Robeńo Allavena

Osoba odpowiedzialna: inż, Fabrizio Fedrizzi
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KRs 0000085l78
Kagitał zakładowy: 3.388.00o,0o uł


