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TŁUMACZENIE TESTOWEJ WERYFIKACJI ZGODNOŚCI 
Na podstawie przywołanych raportów z badań stwierdzono, że próbka/próbki  poniższego produktu są 
zgodne ze zharmonizowanymi normami i dyrektywami wymienionymi w tej weryfikacji w momencie 

przeprowadzania testów. Inne normy i dyrektywy mogą być również istotne dla tego produktu. Po 
sprawdzeniu zgodności wszystkich dyrektyw dotyczących znaku CE powiązanych z produktem, 
producent może wskazać zgodność poprzez samodzielne podpisanie deklaracji zgodności i 
umieszczenie znaku CE na produkcie identycznym z próbką (próbkami), jeżeli produkt jest zgodny  ze 

wszystkimi odpowiednimi wymogami dyrektyw w sprawie oznakowania CE. 

Nazwa i adres aplikującego : Zhejiang VALUE Mechanical & Electrical 
Products Co., Ltd. Jiulong Avenue, Western 
Industrial District, Wenling, Zhejiang, Chiny 
 

Nazwa i adres miejsca produkcji : j/w 
 

Testowany produkt : Stacja odzysku czynnika chłodniczego 
 

Charakterystyka i cechy główne : Patrz aneks 
 

Modele : Patrz aneks 
 

Marka : 

 
 

Powiązane Standardy / 
Specyfikacje / Dyrektywy 

: EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + 
A13:2017, EN 62233:2008 + AC:2008, IEC 60335-
2-104:2003 
 
Dyrektywa Maszynowa:2006/42/EC 

Nazwa i adres biura wydającego 
weryfikację  

: Intertek Testing Services Shanghai 
Budynek nr. 86, 1198 Qinzhou Road (Północ), 
Shanghai 200233, Chiny 
 

Numer weryfikacji : 180701332SHA-V1 
 

Numer raportu : Patrz aneks 
 

UWAGA 1: Ta weryfikacja jest częścią pełnego raportu(-ów) z testu i powinna być odczytywana 

razem z nim. 

UWAGA 2: Weryfikacja ta zastępuje wszystkie poprzednie weryfikacje zanotowane numerem 
(numerami) weryfikacji / raportu datowanymi przed tym wydaniem weryfikacji. 

 

Weryfikacja jest wydawana do wyłącznego użytku klienta Intertek i jest realizowana zgodnie z umową 
między Intertek a jego klientem. Odpowiedzialność producenta i odpowiedzialność Intertek są 
ograniczone do warunków umowy. Intertek nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec żadnej strony 
innej niż klient zgodnie z umową, za jakiekolwiek straty, wydatki lub szkody powstałe w wyniku 
zastosowania niniejszej Weryfikacji. Tylko klient jest upoważniony do kopiowania lub 
rozpowszechniania tej weryfikacji. Jakiekolwiek użycie nazwy Intertek lub jednego z jej znaków do 
sprzedaży lub reklamy testowanego materiału, produktu lub usługi musi najpierw zostać zatwierdzone 
na piśmie przez Intertek. Obserwacje i wyniki testów, do których odnosi się niniejsza weryfikacja, 
dotyczą tylko badanej próbki. Weryfikacja sama w sobie nie oznacza, że materiał, produkt lub usługa 

objęta jest lub kiedykolwiek była programem certyfikacji Intertek.  

Data: 21.09.2018 
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ANEKS DO TESTOWEJ WERYFIKACJI ZGODNOŚCI 
Aneks do Weryfikacji Zgodności o numerach: 180701332SHA-V1/180701332SHA-001, 

180701332SHA-002. Biuro wydające weryfikację: Intertek Testing Services Shanghai  
Budynek nr. 86, 1198 Qinzhou Road (Północ), Shanghai 200233, Chiny 

 

Charakterystyka i 
cechy główne 

: 220-240VAC 
50/60 Hz 
Klasa I 
Ciśnienie wlotowe: nie przekracza 2,6 MPa, 
Minimalne ciśnienie zbiornika odzysku 4.5MPa 
Dla modeli z sufiksem „12”: 4.3A; 
Dla modeli z sufiksem „24”: 5A; 
Czynniki kompatybilne: 
Kategoria III:R12, R134a, R401c, R406A, R500; 
Kategoria IV: R22, R401A, R401B, R402B, 
R407C, R407D, R408A, R409A, R502, R509; 
Kategoria V: R402A, 
R404A,R407A,R407B,R410A,R507 

Model(e) : VRR-24L-R32, VRR24LOS-R32 
VRR24L, VRR12L-R32, VRR12LOS-
R32,VRR12L 

Numer raportu : 180701332SHA-001, 180701332SHA-002 
180701332SHA-EMF01 

UWAGA 1: Ten aneks jest częścią pełnego raportu(-ów) testowej weryfikacji zgodności i 

powinien być odczytywany razem z nim. 

Weryfikacja jest wydawana do wyłącznego użytku klienta Intertek i jest realizowana zgodnie z umową 
między Intertek a jego klientem. Odpowiedzialność producenta i odpowiedzialność Intertek są 
ograniczone do warunków umowy. Intertek nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec żadnej strony 
innej niż klient zgodnie z umową, za jakiekolwiek straty, wydatki lub szkody powstałe w wyniku 
zastosowania niniejszej Weryfikacji. Tylko klient jest upoważniony do kopiowania lub 
rozpowszechniania tej weryfikacji. Jakiekolwiek użycie nazwy Intertek lub jednego z jej znaków do 
sprzedaży lub reklamy testowanego materiału, produktu lub usługi musi najpierw zostać zatwierdzone 
na piśmie przez Intertek. Obserwacje i wyniki testów, do których odnosi się niniejsza weryfikacja, 
dotyczą tylko badanej próbki. Weryfikacja sama w sobie nie oznacza, że materiał, produkt lub usługa 
objęta jest lub kiedykolwiek była programem certyfikacji Intertek.  

Data: 21.09.2018 

 



 

TŁUMACZENIE TESTOWEJ WERYFIKACJI ZGODNOŚCI 

Numer weryfikacji: 180701333SHA-V1 

Na podstawie przywołanych raportów z badań stwierdzono, że próbka/próbki  poniższego produktu są 
zgodne ze zharmonizowanymi normami i dyrektywami wymienionymi w tej weryfikacji w momencie 

przeprowadzania testów. Inne normy i dyrektywy mogą być również istotne dla tego produktu. Po 
sprawdzeniu zgodności wszystkich dyrektyw dotyczących znaku CE powiązanych z produktem, 
producent może wskazać zgodność poprzez samodzielne podpisanie deklaracji zgodności i 
umieszczenie znaku CE na produkcie identycznym z próbką (próbkami), jeżeli produkt jest zgodny ze 
wszystkimi odpowiednimi wymogami dyrektyw w sprawie oznakowania CE. 

Nazwa i adres aplikującego : Zhejiang VALUE Mechanical & Electrical 
Products Co., Ltd. Jiulong Avenue, Western 
Industrial District, Wenling, Zhejiang, Chiny 
 

Nazwa i adres miejsca produkcji : j/w 
 

Testowany produkt : Stacja odzysku czynnika chłodniczego 
 

Charakterystyka i cechy główne : 220-240V50/60Hz 
 

Modele : VRR24L-R32, VRR24LOS-R32, VRR24L, VRR12L-
R32, VRR12LOS-R32, VRR12L 
 

Marka : -- 

 
Powiązane Standardy / 
Specyfikacje / Dyrektywy 

: EN 55014-1:2017 
EN 55014-2:2015 
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013 
Dyrektywa EMC (2014/30/EU) 
 

Nazwa i adres biura wydającego 
weryfikację  

: Intertek Testing Services Shanghai 
Budynek nr. 86, 1198 Qinzhou Road (Północ), 
Shanghai 200233, Chiny 
 

Numer raportu : 180701333SHA-001 
 

 

Weryfikacja jest wydawana do wyłącznego użytku klienta Intertek i jest realizowana zgodnie z umową 
między Intertek a jego klientem. Odpowiedzialność producenta i odpowiedzialność Intertek są 
ograniczone do warunków umowy. Intertek nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec żadnej strony 
innej niż klient zgodnie z umową, za jakiekolwiek straty, wydatki lub szkody powstałe w wyniku 
zastosowania niniejszej Weryfikacji. Tylko klient jest upoważniony do kopiowania lub 
rozpowszechniania tej weryfikacji. Jakiekolwiek użycie nazwy Intertek lub jednego z jej znaków do 
sprzedaży lub reklamy testowanego materiału, produktu lub usługi musi najpierw zostać zatwierdzone 
na piśmie przez Intertek. Obserwacje i wyniki testów, do których odnosi się niniejsza weryfikacja, 

dotyczą tylko badanej próbki. Weryfikacja sama w sobie nie oznacza, że materiał, produkt lub usługa 
objęta jest lub kiedykolwiek była programem certyfikacji Intertek. 

Data: 10.09.2018 

 


