
Uniunea Economică Euroasiatică
Declarația de conformitate

Solicitant: Thermo Glas Limited Liability Company. 
Locația  (adresa  persoanei  juridice):  121205,  Rusia,  Moscova,  Centrul  de  inovare  Skolkovo,
Bulevardul Bolșoi, nr. 42, bl. 1, etaj 1, biroul 337, locul de muncă numărul 6. Adresa locului de
desfășurare a activității: 140120, Rusia, regiunea Moscova, districtul Ramensky, comuna Ilyinsky,
str.  Proletarskaya,  49,  etajul  1,  birourile  30-46.  Numărul  principal  de  înregistrare  de  stat:
1115040007170. Număr de telefon: +74952307150. Adresa de e-mail: ask@thermo-glass.ru
reprezentată de  directorul  general  Kostyuchenko  Alexander  Sergeevich,  acționând  în  baza
Statutului asociației, 
declară  că aparatele  electrice  pentru  încălzirea   încăperilor:  încălzitoare  cu  infraroșu,  tensiune
220/380 volți, marca PION Thermo Glas, modelele: Crystal, Ceramic, Lux, PN, A, PS, ECO, PRO,
H. Marca comercială PION Thermo Glas. Fabricat de Thermo Glas Limited Liability Company.
Locația (adresa persoanei juridice): 121205, Rusia, Moscova, Skolkovo Innovation Center, Bolshoy
Boulevard,  42,  clădirea 1,  etajul  1,  biroul   337,  locul  de  muncă numărul 6.  Adresa locului  de
desfășurare  a  activității  de  producție:  140120,  Rusia,  Regiunea  Moscova,  districtul  Ramensky,
comuna Ilyinsky,  strada Proletarskaya,  49,  etajul  1,  birourile  30-46.  Produsele  sunt  fabricate  în
conformitate cu specificațiile tehnice "Încălzitoare cu infraroșu. ТНВЭЭЭС 
cod 8516 29 
Producție în serieîndeplinește cerințele
reglementarea  tehnică  a  Uniunii  Economice  Eurasiatice  "Cu  privire  la  restricționarea  utilizării
substanțelor periculoase în echipamentele electrice și electronice" (TP EASC 037/2016)
Declarația de conformitate este adoptată pe bazaRaportul de testare № CLG/2020 -XXXX din
data de XX/04/2020 al Laboratorului de testare al societății cu răspundere limitată Unak, certificat
ROSS  RU.32055.IL,00002  (433600,  Federația  Rusă,  regiunea  Ulianovsk,  districtul  Tsilninskiy,
comuna Kashinka, strada Dorojnaya 15. Documente ce confirmă identitatea produsului cu cerințele
de  siguranță  din  TP EEU 037/2016:  Manuale  de  utilizare;  fișe  tehnice.  Sistemul  declarației  de
conformitate 1d.
Informații suplimentare:
A se păstra în ambalaj, în interior, la o temperatură cuprinsă între -20 și +50 grade Celsius și o
umiditate relativă de maximum 85%. Depozitați în condiții care să excludă expunerea la lumina
directă a soarelui, la precipitații atmosferice și la medii agresive Durata de viață este de 25 de ani.
Declarația de conformitate este valabilă de la data înregistrării până la 15.04.2025 inclusiv.
                                                                         Alexandru Sergheevici Kostyuchenko

Numărul de înregistrare al declarației de conformitate:
NR. CEEA RU D-RU.HA 99 ȘI /20

Data de înregistrare a declarației de conformitate: 16.04.2020


