
Declaração de Conformidade CE 

Fabricante: VEM motors GmbH 
Werk Wernigerode 

VEM motors GmbH 
Fábrica de Zwickau 

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

Äußere Dresdner Straße 35 
D-08066 Zwickau 

 
Designação de produto: O material elétrico 

Motores/Geradores assíncronos de baixa tensão de gaiola e 
de anéis coletores da série 
 

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

 Motores redutores SR.../SG…/SP…/KIXB... 1) e também 
motores monofásicos EA…/EB…/ED… para aplicações 
industriais 

 
1) Os motores que se comprove estarem em conformidade com a 2009/125/CE e o regulamento (UE) N.º 4/2014 recebem o 
símbolo IEx-, em que x=1, 2, 3, 4, antes da designação de série (nos termos da EN 60034-30-1:2014). 

 
O objeto da declaração acima mencionada está em conformidade com a legislação comunitária 
aplicável em matéria de harmonização: 
 
2014/35/UE 
Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014, sobre a 
harmonização das legislações dos Estados-Membros no que toca ao fornecimento de 
material elétrico para ser utilizado dentro de certos limites de tensão, Jornal Oficial da 
União Europeia L96, 29.03.2014, pág. 357-374 
 
2014/30/UE 
Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014, sobre a 
harmonização das legislações dos Estados-Membros relativas à compatibilidade 
eletromagnética, Jornal Oficial da União Europeia L96, 29.03.2014, pág. 79-106 
 
2009/125/CE 
Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de outubro de 2009, relativa à criação 
de um quadro para definir os requisitos de conceção ecológica dos produtos que 
consomem energia, Jornal Oficial da União Europeia L285, 31.10.2009, pág. 10-35 
A presente declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do 
fabricante. 
 
A conformidade com as disposições do presente regulamento é comprovada com o cumprimento 
das seguintes normas: 
 
Número de referência e data de emissão: 

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 e outras partes e adendas importantes da EN 60034-… 
 
O produto descrito foi concebido para incorporação numa outra máquina. A colocação em 
funcionamento é proibida até que seja declarada a conformidade do produto final com a Diretiva 
2006/42/CE. Ter em atenção as indicações de segurança contidas na documentação do produto 
fornecidas. 
 
Primeira colocação da Marcação CE: 01.1996 

Wernigerode, 01.07.2020 
 
 
 
 

 
Esta declaração certifica a conformidade com as diretivas mencionadas, mas não representa uma garantia das características, 
na aceção da responsabilidade do produto 

Dr. Koch Selinger 
Diretor Executivo Gerente de Fábrica 


