
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ 

Κατασκευαστής: VEM motors GmbH 
Εργοστάσιο Wernigerode 

VEM motors GmbH 
Εργοστάσιο Zwickau 

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

Äußere Dresdner Straße 35 
D-08066 Zwickau 

 
Ονομασία προϊόντος: Ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός 

Ασύγχρονοι κινητήρες / γεννήτριες χαμηλής τάσης με 
κλωβό και με δακτύλιους των σειρών 
 

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

 Μειωτήρες SR.../SG…/SP…/KIXB... 1) και επίσης μονοφασικοί 
κινητήρες EA…/EB…/ED… για βιομηχανικές χρήσεις 

 
1) Κινητήρες που συμμορφώνονται με την οδηγία 2009/125/ΕΚ και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 4/2014 έχουν το αναγνωριστικό 
IEx- μπροστά από τον χαρακτηρισμό της σειράς, όπου x=1, 2, 3, 4 (σύμφωνα με το πρότυπο EN 60034-30 -1: 2014). 

 
Το αντικείμενο της δήλωσης που περιγράφεται παραπάνω συμμορφώνεται με τους σχετικούς 
κανόνες εναρμόνισης της Ένωσης: 
 
2014/35/ΕΕ 
Οδηγία 2014/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 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, Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ L96, 29/03/2014, σελ. 357-374 
 
2014/30/ΕΕ 
Οδηγία 2014/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 
Φεβρουαρίου 2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την 
ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ L96, 29/03/2014, σελ. 79-106 
 
2009/125/EΚ 
Οδηγία 2014/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης 
Οκτωβρίου 2009, για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού 
σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα, Επίσημη Εφημερίδα της 
ΕΕ L285, 31/10/2009, σελ. 10-35 
Ο κατασκευαστής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την έκδοση αυτής της δήλωσης 
συμμόρφωσης. 
 
Η συμμόρφωση με τις διατάξεις αυτών των οδηγιών αποδεικνύεται από τη συμμόρφωση με τα 
ακόλουθα πρότυπα: 
 
Αριθμός αναφοράς και ημερομηνία έκδοσης: 

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 και όλα τα άλλα σχετικά μέρη και συμπληρώσεις EN 60034-… 
 
Το προϊόν με την παραπάνω ονομασία προορίζεται για εγκατάσταση σε άλλο μηχάνημα. Η θέση 
σε λειτουργία απαγορεύεται έως ότου διαπιστωθεί η συμμόρφωση του τελικού προϊόντος με την 
οδηγία 2006/42/ΕΚ. Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες ασφαλείας που παρέχονται στην τεκμηρίωση 
προϊόντος. 
 
Πρώτη εφαρμογή του σήματος CE: 01/1996 

Wernigerode, 01/07/2020 
 
 
 
 

 
Αυτή η δήλωση πιστοποιεί τη συμμόρφωση με τις αναφερόμενες Οδηγίες, ωστόσο δεν αποτελεί εγγύηση καλής κατάστασης ή 
διάρκειας ζωής 

Dr. Koch Selinger 
Διαχειριστής Διευθυντής εργοστασίου 


