
 

 

Декларация за съответствие 
 

Долуподписаният, Николай Тодоров Йорданов - управител на фирма Ес Ай Джи Еър 
Хендлинг България ООД,  със седалище и адрес на управление  гр. София, бул. 
Цариградско шосе No.301, 
декларирам в качеството на представител на производителя, че продуктът  
Инверторна Климaтична система – Мултисплит система серия Super Free Match IV,   
с търговска марка GREE,  
модели Външно тяло: GWHD(18)NK3KO, GWHD(21)NK3KO,  

     GWHD(24)NK3O, GWHD(28)NK3KO 
с технически параметри: 220-240V~; 50Hz; Class I, IP24 ; R410A  
модели Вътрешни тела: GWH07RB-K3DNA3G/I, GWH09RB-K3DNA3G/I, GWH12RB-
K3DNA3G/I, GWH18RC-K3DNA3G/I, GWH24RD-K3DNA3G/I 
 

произведени в  
Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai 
с адрес: Jinji West Road, Qianshan 
Zhunai, Guangdong 519070 
P.R.China, 
 
за който се отнася тази декларация е в съответствие със следните Директиви: 
2014/35/EC – Безопасност на нисковолтовите електрически съоръжения 
 

и  нормативни актове:   
БДС EN 60335-1:2002/A12:2006 - Битови и подобни електрически уреди. Безопасност.  
Част 1: Общи изисквания 
БДС EN 60335-2-40:2003/A1:2006 - Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 
2-40: Специфични изисквания за електрически термопомпи, климатизатори и изсушители 
(IEC 60335-2-40:2002/A1:2005, с промени) 
БДС EN 62233:2008 - Методи за измерване на електромагнитни полета на битови уреди и 
подобни устройства по отношение на излагане на човек на въздействието им (IEC 
62233:2005, с промени) 
БДС EN 14511-1:2013 - Климатизатори, агрегати за охлаждане на течности и термопомпи с 
електрически задвижвани компресори за отопление и охлаждане на помещения. Част 1: 
Термини, определения и класификация 
БДС EN 14825:2013 - Климатизатори, агрегати за охлаждане на течности и термопомпи с 
електрически задвижвани компресори за отопляване и охлаждане на помещения. Изпитване 
и номинални параметри при условия на частично натоварване и изчисляване на сезонната 
характеристика 
 

Тази декларация е издадена въз основа на Доклад за съответствие с No:GZES140901036308 
/02.02.2016 г, удостоверяващ съответствието с гореописаните Директива и нормативни 
актове. 
 

Маркировката “СЕ” може да бъде използвана от производителя и поставена на продуктите, 
които той произвежда само в случай, че са спазени всички изисквания на Европейските 
Директиви. 
  
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно чл.313 от НК. 
 

гр.София 

         


