
 
EN - DECLARATION OF CONFORMITY 
CZ - ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
SK - ES PREHLÁSENIE O ZHODE 
 

 
 

Importer's name / Dovozce / Dovozca 
Q-TERMO, S. R. O. 

 
Importer's address / Adresa dovozce / Adresa dovozcu 

HLAVNÁ ULICA 487/37, 018 64 KOŠECA, SLOVENSKÁ REPUBLIKA 
 

Product / Výrobek / Výrobok 
FAMILY OF INSTANTANEOUS ELECTRICAL WATER HEATERS  

SKUPINA PRŮTOKOVÝCH OHŘÍVAČŮ VODY 
SKUPINA PRIETOKOVÝCH OHRIEVAČOV VODY 

 
Model / Model / Model 

EXY 
  

Type designation / Typové označení / Typové označenie 
TD 135, TD 150, TD 165, 

TDP 135, TDP 150, TDP 165 
 

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. The object of the 
declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation/ 
Toto prohlášení o shodě sa vydává na výhradnú zodpovednosť výrobcu. Vyšší uvedený předmět je v souladu s 
příslušnými harmonizačnými právními předpisy Unie/ Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť 
výrobcu. Vyššie uvedený predmet vyhlásenia je v súlade s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie: 
 
The Electromagnetic Compatibility Directive/ Smernica o elektromagnetické kompatibilitě / Smernica o 
elektromagnetickej kompatibilite 

2014/30/EU 
The Low Voltage Equipment Directive / Směrnice o zařízeních nízkého napětí / Smernica o zariadeniach nízkeho 
napätia 
                                                                                    2014/35/EU 
Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment/ Omezení používání 
určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních / Obmedzenie používania určitých 
nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach 

2011/65/EU 
Amending annex II to directive 2011/65/EU/ Kterým se mění příloha II směrnice 2011/65 / EU / Ktorým sa mení a 
dopĺňa príloha II k smernici 2011/65 / EÚ 

(EU)2015/863 
Ecodesign requirements for energy-related products/ Požadavky EcoDesign pro produkty, které jsou energeticky 
příbuzné / Požiadavky ecodesign pre produkty, ktoré sú energeticky pribuzné/   

2009/125/EO 
Regulation for energy labeling/ Nařízení pro energetické štítky / Nariadenie pre energetické štítky 

(EU)812/2013 
Regulation of design requirements/ Nařízení pro požadavky designu / Nariadenie pre požiadavky dizajnu 

(EU)814/2013 
Framework for energy labelling/ Rámec pro energetické označování / Rámec pre energetické označovanie 

(EU)2017/1369 
 
The importer also states that planning of these products has been performed in compliance with the instructions or 
the following standards / Dovozce prohlašuje, že tento výrobek byl navržen ve shodě s následujícími normami / 
Dovozca prehlasuje, že tento výrobok bol navrhnutý v zhode s nasledujúcimi normami: 
 

EN 60335-1:2012, EN 60335-2-35:2016, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 50581:2012

 
 

 

 

Košeca, 21/04/2021 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

………………………… 
 

Ing. Kán Ivan 
 

Managing Director / Konatel společnosti / Konateľ spoločnosti 


