Deklaracja zgodności UE

Producent:
Adres:

Oznaczenie produktu:

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

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

Sprzęt elektryczny
Silniki/generatory asynchroniczne trójfazowe z wirnikiem
klatkowym i pierścieniowym typoszeregu
A… 1) / B… 1) / C… / G… / K… 1) / S… / W… 1) / Y… 1)
Motoreduktory SR.../SG…/SP…/KIXB... 1) oraz silniki
jednofazowe EA…/EB…/ED…do zastosowania
przemysłowego

1) Silniki, które odpowiadają dyrektywie 2009/125/WE i Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 4/2014 otrzymują przed oznaczeniem
szeregu oznaczenie Iex-, przy czym x=1, 2, 3, 4 (zgodnie z EN 60034-30-1:2014).

Opisany powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami
unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:
2014/35/UE
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu
elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, Dziennik
Urzędowy UE L96, 29.03.2014, Str. 357-374
2014/30/UE
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji
ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności
elektromagnetycznej, Dziennik Urzędowy UE L96, 29.03.2014, Str. 79-106
2009/125/WE
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca
ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektów dla produktów związanych z
energią, Dziennik Urzędowy UE L285, 31.10.2009, Str. 10-35
Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.
Zgodność z przepisami niniejszej dyrektywy jest potwierdzona poprzez zastosowanie opisanych
poniżej zharmonizowanych norm:
Numery odniesienia i data wydania:

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 i wszystkie dalsze istotne części i uzupełnienia EN 60034-...
Określony produkt jest przeznaczony do wbudowania do innej maszyny. Oddanie do eksploatacji
jest zabronione do momentu stwierdzenia zgodności produktu końcowego z dyrektywą
2006/42/WE. Należy przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa dostarczonej
dokumentacji produktu.
Pierwsze umieszczenie oznakowania CE: 01.1996
Wernigerode, 01.07.2020

Dr. Koch
Dyrektor zarządzający

Selinger
Kierownik zakładu

Niniejsze oświadczenie zaświadcza o zgodności z wymienionymi dyrektywami, jednak nie stanowi zapewnienia właściwości w
rozumieniu odpowiedzialności za produkty

