
EU-conformiteitsverklaring 

Fabrikant: VEM motors GmbH 
Fabriek Wernigerode 

VEM motors GmbH 
Fabriek Zwickau 

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

Äußere Dresdner Straße 35 
D-08066 Zwickau 

 
Productomschrijving: De elektrische bedrijfsmiddelen 

Asynchrone laagspanningsmotoren/-generatoren met kooi- 
en slijpringankers van de series 
 

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

 Transmissiemotoren SR.../SG…/SP…/KIXB... 1) alsmede 
eenfasige motoren EA…/EB…/ED… voor industriële 
toepassingen 

 
1) Bij motoren die voldoen aan de richtlijn 2009/125/EG en de verordening (EU) nr. 4/2014 komt vóór de serieaanduiding de 
identificatie IEx-, waarbij x=1, 2, 3, 4 (conform EN 60034-30-1:2014) is. 

 
Het hierboven beschreven onderwerp van de verklaring voldoet aan de betreffende 
harmonisatievoorschriften van de Unie: 
 
2014/35/EU 
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de 
harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van 
elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen, 
Publicatieblad van de Europese Unie L96, 29-03-2014, blz. 357-374 
 
2014/30/EU 
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de 
harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische 
compatibiliteit, Publicatieblad van de Europese Unie L96, 29-03-2014, blz. 79-106 
 
2009/125/EG 
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende de 
totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp 
voor energiegerelateerde producten, Publicatieblad van de Europese Unie L285, 31-10-2009, 
blz. 10-35 
Alleen de fabrikanten zijn verantwoordelijk voor de afgifte van deze conformiteitsverklaring. 
 
De overeenstemming met de voorschriften van deze richtlijnen wordt door inachtneming van de 
onderstaande normen aangetoond: 
 
Referentienummer en datum van afgifte: 

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 en alle andere relevante onderdelen en aanvullingen EN 60034-… 
 
Het aangeduide product is bedoeld voor inbouw in een andere machine. De ingebruikname is 
verboden totdat de conformiteit van het eindproduct met de richtlijn 2006/42/EG is vastgesteld. De 
veiligheidsaanwijzingen van de meegeleverde productdocumentatie moeten in acht worden 
genomen. 
 
Eerste aanbrenging van de CE-markering: 01.1996 

Wernigerode, 1 juli 2020 
 
 
 
 

 
Deze verklaring bevestigt de overeenstemming met de vermelde richtlijnen, maar garandeert geen eigenschappen in het kader 
van de productaansprakelijkheid 

Dr. Koch Selinger 
Directeur Hoofd fabriek 


