ЕС декларация за съответствие
Производител:
Адрес:
Наименование на продукта:

VEM motors GmbH
Werk Wernigerode
Carl-Friedrich-Gauß-Str.1
D-38855 Wernigerode

VEM motors GmbH
Werk Zwickau
Äußere Dresdner Straße 35
D-08066 Zwickau

Електрическо оборудване
Асинхронни нисковолтови двигатели/генератори с
кафезен ротор и ротор с контактни пръстени от сериите
A… 1) / B… 1) / C… / G… / K… 1) / S… / W… 1) / Y… 1)
Електродвигатели с встроен редуктор
SR.../SG…/SP…/KIXB... 1) както и еднофазни двигатели
EA…/EB…/ED… за индустриални приложения

1) Двигатели, които отговарят на Директива 2009/125/ЕО и на Регламента (ЕС) № 4/2014, получават пред серийното
обозначение идентификатор IEx-, при което х=1, 2, 3, 4 (съгласно EN 60034-30-1:2014).

Гореописаният предмет на декларацията отговаря на приложимите разпоредби за
хармонизиане на Съюза:
2014/35/ЕС
Директива на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 за
хармонизиране на законодателствата на държавите-членки относно предоставяне на
електрическо оборудване за използване на пазара в определени граници на
напрежението, Официален вестник на ЕС L96, 29.03.2014, стр. 357-374
2014/30/ЕС
Директива на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 за
хармонизиране на законодателствата на държавите-членки относно
електромагнитната съвместимост, Официален вестник на ЕС L96, 29.03.2014, стр. 79106
2009/125/ЕО
Директива на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 за създаването
на рамка за определяне на изискванията за екодизайн на продукти, свързани с
енергопотреблението, Официален вестник на ЕС L285, 31.10.2009, стр. 10-35
Отговорността за издаването на декларацията за съответствие е изцяло на
производителите.
Съответствието с разпоредбите на тези Директиви се доказва чрез спазването на следните
стандарти:
Референтен номер и дата на издаване:

EN 61000-6-2:2005+Cor.:2005, EN 61000-6-4:2007+A1:2011
EN 60038:2011, EN 60204-1:2018
EN 60034-1:2010+Cor.:2010 и всички други съществени части и допълнения EN 60034-…
Обозначеният продукт е предназначен за вграждане в друга машина. Пускането на продукта
в експлоатация е забранено, докато се установи съответствието на крайния продукт с
Директива 2006/42/ЕО. Да се съблюдават указанията за безопасност в предоставената
документация за продукта.
Първоначално поставяне на CE маркировката: 01.1996
Вернигероде, 01.07.2020

Д-р Кох
Управител

Зелингер
Директор на завода

Тази декларация удостоверява съответствието с посочените директиви, но не е гаранция за качествата по смисъла на
отговорност за продукта

