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Cvikau gamykla 

Adresas Carl-Friedrich-Gauß g.1 
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Produkto pavadinimas Elektros įranga 

Žemos įtampos asinchroniniai varikliai / generatoriai su 
narveliniu ir faziniu rotoriumi  
 

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

 Jėgos agregatai SR.../SG…/SP…/KIXB... 1) bei vienfaziai 
varikliai EA…/EB…/ED… naudojami pramoniniams tikslams 

 
1) Varikliai, kurie atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB bei reglamentą (ES) Nr. 4/2014, prieš serijos 
pavadinimą yra ženklinami IEx-, kur x=1, 2, 3, 4 (pagal EN 60034-30-1:2014). 

 
Aukščiau aprašytas deklaracijos objektas atitinka atitinkamus Sąjungos suderinimo teisės aktus: 
 
2014/35/ES 
2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl valstybių narių įstatymų, 
susijusių su tam tikrose įtampos ribose skirtų naudoti elektros įrenginių tiekimu rinkai, 
suderinimo; ES oficialus leidinys ES L96, 2014-03-29, 357–374 p. 
 
2014/30/ES 
2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/30/ES dėl valstybių 
narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo; ES oficialus 
leidinys ES L96, 2014-03-29, 79–106 p. 
 
2009/125/EB 
2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/125/EB, nustatanti 
ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo 
sistemą; ES oficialus leidinys ES L285, 2009-10-31, 10–35 p. 
Už šios atitikties deklaracijos išdavimą atsakingi tik gamintojai. 
 
Tai, kad gaminys atitinka šių reglamentų nuostatus patvirtina toliau išvardytų standartų laikymasis: 
 
Nuoroda ir išdavimo data: 

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 ir visos kitos susijusios dalys bei papildymai EN 60034-… 
 
Nurodytas produktas skirtas montuoti kitoje mašinoje. Eksploatacijos pradžia yra draudžiama tol, 
kol nebus nustatyta galutinio produkto atitiktis direktyvai 2006/42 / EB. Būtina laikytis gaminio 
dokumentacijoje pateiktų saugos nurodymų. 
 
CE ženklas pirmą kartą pritvirtintas 1996 m. sausio mėn. 

2020-07-01, Vernigerodė 
 
 
 
 

 
Ši deklaracija patvirtina, kad gaminys atitinka minėtas direktyvas, tačiau tai nėra gaminio garantinis dokumentas. 

Dr. Koch Selinger 
Direktorius Gamyklos direktorius 


