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Γενικός διευθυντής

Το προϊόν φέρει το σήμα CE και πληροί όλους τους τεχνικούς κανονισμούς που ισχύουν για το προϊόν εντός του 

πεδίου εφαρμογής των Οδηγιών του Συμβουλίου: 

- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1188 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Απριλίου 2015 για την εφαρμογή της οδηγίας 

2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού 

σχεδιασμού των τοπικών θερμαντήρων χώρου

- ΟΔΗΓΙΑ 2014/35/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για 

την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά ηλεκτρολογικού 

υλικού που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσης 

Hλεκτρικό καλοριφέρ λαδιού

SUN Α.Ε.

Ιωνίας - Καλοχωρι 57009, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Τηλ. Επικοινωνίας: 2310 700777

Εμείς, η SUN Α.Ε., δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη ότι το παραπάνω κατονομαζόμενο προϊόν 

συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των ακόλουθων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα ακόλουθα εναρμονισμένα πρότυπα και κανονιστικά έγγραφα είναι εκείνα στα οποία δηλώνεται η 

συμμόρφωση του προϊόντος και με ειδική αναφορά στις βασικές απαιτήσεις των αναφερόμενων Οδηγιών:

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2

EN 60335-2-30:2009+A11

EN 62233:2008

AfPS GS 2019:01 PAK

EN 60675:1995+A1:1998+A2:2018+A11:2019

EN 50564:2011

14703011 032

CN21628S 001

Εμείς, η SUN Α.Ε., ως κατασκευαστής, δηλώνουμε ότι το παρακάτω προϊόν με την επωνυμία LIFE, που παράγεται 

στην Κίνα, έχει ελεγχθεί σύμφωνα με όλα τα σχετικά πρότυπα / κανονισμούς CE και έχει περάσει όλες τις 

δοκιμές.

LIFE

COMFY XL



DECLARATION OF CONFORMITY

Type of equipment:

Brand name or trademark:

Type designation / Model No.:

Importer:

Report Number

Signed for and on the behalf of SUN SA Date and place of issue

Dimitrios Georgiadis Thessaloniki, 2022-09-19

General Manager

The product carries the CE mark and satisfies all the technical regulations applicable to the product within the 

scope of Council Directives:

- COMMISSION REGULATION (EU) 2015/1188 of 28 April 2015 implementing Directive 2009/125/EC of the 

European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for local space heaters

- DIRECTIVE 2014/35/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on the 

harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical 

equipment designed for use within certain voltage limits (recast) 

SUN S.A.

Ionias - Kalochori 57009, Thessaloniki, Greece

We, SUN SA, declare under our sole responsibility that the above named product conform to the essential 

requirements of the following European Union directives.

The following harmonized standards and normative documents are those to which the product’s conformance is 

declared, and by specific reference to the essential requirements of the referenced Directives:

Standards

EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2

14703011 032
EN 60335-2-30:2009+A11

EN 62233:2008

AfPS GS 2019:01 PAK

EN 60675:1995+A1:1998+A2:2018+A11:2019
CN21628S 001

EN 50564:2011

Oil filled radiator

We, SUN S.A., as manufacturer, declare that the following product under the brand name LIFE, produced in 

China, has been tested according to all relevant CE standards / regulations and has passed all tests.  

LIFE

COMFY XL


