
EU prohlášení o shodě 

Výrobce: VEM motors GmbH 
Závod Wernigerode 

VEM motors GmbH 
Závod Zwickau 

Adresa: Carl-Friedrich-Gauß-Str.1 
D-38855 Wernigerode 

Äußere Dresdner Straße 35 
D-08066 Zwickau 

 
Označení výrobku: Elektrická zařízení 

Nízkonapěťové asynchronní motory / generátory s klecovým 
a kroužkovým rotorem konstrukční řady 
 

 A… 1) / B… 1) / C… / G… / K… 1) / S… / W… 1) / Y… 1) 
 

 Motory s převodovkou SR.../SG…/SP…/KIXB... 1) jakož i 
jednofázové motory EA…/EB…/ED… pro průmyslové 
aplikace 

 
1) motory odpovídající směrnici 2009/125/ES a nařízení (EU) čís. 4/2014 dostávají před označení řady značku IEx-, přičemž 
x=1, 2, 3, 4 (dle EN 60034-30-1:2014). 

 
Výše uvedený předmět prohlášení splňuje příslušné harmonizační předpisy Evropské unie: 
 
2014/35/EU 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních 
předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro 
používání v určitých mezích napětí na trh, Věstník EU L96, 29.3.2014, str. 357-374 
 
2014/30/EU 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních 
předpisů členských států týkající se elektromagnetické kompatibility, Věstník EU L96, 
29.3.2014, str. 79-106 
 
2009/125/ES 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení 
požadavků na ekodesign energeticky relevantních spotřebičů, Věstník EU L285, 31.10.2009, 
str. 10-35 
Výlučnou odpovědnost za vyhotovení tohoto prohlášení o shodě nesou výrobci. 
 
Shoda s předpisy těchto směrnic se prokazuje dodržením dále uvedených norem: 
 
Referenční číslo a datum vydání: 

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 a všech dalších relevantních částí a doplňků EN 60034-… 
 
Označený výrobek je určen pro zabudování do jiného stroje. Uvedení do provozu je zakázáno do 
té doby, než je zjištěna shoda konečného výrobku se směrnicí 2006/42/ES. Musí se respektovat 
bezpečnostní upozornění dodané dokumentace výrobku. 
 
První umístění CE označení: 01.1996 

Wernigerode, 1.7.2020 
 
 
 
 

 
Toto prohlášení potvrzuje shodu s uvedenými směrnicemi, není ale příslibem vlastností ve smyslu odpovědnosti za vady 
výrobku 

Dr. Koch Selinger 
Jednatel Vedoucí závodu 


