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INFORMACJE O PRODUKCIE

Informacje o produkcie podano zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 66/2014 uzupełniającym 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących 
ekoprojektu dla domowych piekarników, płyt grzejnych i okapów nadkuchennych

Domowe płyty grzejne elektryczne

R1

Identyfikator modelu

PI7511SF

R2 PBF4VI511AFTB4SD

R3 23002

S Typ płyty grzejnej (elektryczna / gazowa / gazowo
elektryczna) V / O / O

T Liczba pól lub obszarów grzejnych 4

U Technologia grzejna (indukcyjne pola lub obszary 
grzejne, promiennikowe pola grzejne, płyty lite) V / O / O

V1
Średnica powierzchni użytecznej dla każdego 
pola grzejnego elektrycznego w zaokrągleniu 
do 5 mm  [Ø cm]

FL Ø 21,0

V2 RL Ø 21,0

V3 RR Ø 21,0

V4 FR Ø 21,0

W1
Zużycie energii dla każdego pola lub każdego 
obszaru grzejnego w przeliczeniu na kg EC 
electric cooking

FL 188,9

W2 RL 188,9

W3 RR 188,9

W4 FR 188,9

X Zużycie energii przez płytę grzejną w przeliczeniu 
na kg EC electric hob [Wh/kg] 188,9

W celu ustalenia zgodności z wymaganiami ekoprojektu zastosowano metody pomiarowe 
i obliczenia z następujących norm: 
PN EN 60350 1. Elektryczny sprzęt do gotowania do użytku domowego część 1: Elektryczne kuch nie, 
piekarniki, piekarniki parowe i opiekacze. Metody badań cech funkcjonalnych.
PN EN 60350 2. Elektryczny sprzęt do gotowania do użytku domowego część 2: Płyty kuchenne. 
Metody badań cech funkcjonalnych.



PRODUCT INFORMATION

Product information given in accordance with Commission Regulation (EU) No 66/2014 supplementing 
Directive of the European Parliament and Council Directive 2009/125/EC with regard to eco design 
requirements for household ovens, hobs and range hoods

Household electric hobs

R1

Model identifier

PI7511SF

R2 PBF4VI511AFTB4SD

R3 23002

S Hob type (electric / gas / gas electric) V / O / O

T Number of cooking zones 4

U Heating technique (induction cooking zones or heating 
areas, radiant heating zones, solid hobs) V / O / O

V1

Usable surface diameter for electric cooking 
zone rounded to 5 mm [Ø cm]

FL Ø 21,0

V2 RL Ø 21,0

V3 RR Ø 21,0

V4 FR Ø 21,0

W1

Energy consumption for each cooking zone per 
kg, EC electric cooking

FL 188,9

W2 RL 188,9

W3 RR 188,9

W4 FR 188,9

X Energy consumption by the hob per kg EC electric hob 
[Wh/kg] 188,9

In order to determine compliance with the eco ‑design requirements, the measurement methods 
and calculations of the following standards were applied: 
EN 60350 1
EN 60350 2


