
Declarația de conformitate CE 

Producător: VEM motors GmbH 
Fabrica Wernigerode 

VEM motors GmbH 
Fabrica Zwickau 

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

Äußere Dresdner Straße 35 
D-08066 Zwickau 

 
Denumirea produsului: Echipamentele electrice 

Motoare/generatoare asincrone de joasă tensiune cu rotor în 
scurtcircuit și rotor cu inele de colectare din seriile 
constructive 
 

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

 Motoreductoare SR.../SG…/SP…/KIXB... 1) precum și motoare 
monofazate EA…/EB…/ED… pentru aplicații industriale 

 
1) Motoarelor care corespund Directivei 2009/125/CE și Regulamentului (UE) nr. 4/2014 primesc identificatorul IEx- în fața 
denumirii seriei, unde x = 1, 2, 3, 4 (conform EN 60034-30-1:2014). 

 
Obiectul declarației, descris mai sus, corespunde prevederilor armonizate aplicabile ale Uniunii: 
 
2014/35/UE 
Directiva Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea 
legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor 
electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune, Jurnalul Oficial al UE 
L96, 29 martie 2014, pag. 357-374 
 
2014/30/UE 
Directiva Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea 
legislațiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică, Jurnalul Oficial 
al UE L96, 29 martie 2014, pag. 79-106 
 
2009/125/CE 
Directiva Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui 
cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu 
impact energetic, Jurnalul Oficial al UE L285, 31 octombrie 2009, pag. 10-35 
Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului. 
 
Conformitatea cu prevederile acestor directive se demonstrează prin respectarea următoarelor 
standarde: 
 
Numărul de referință și data emiterii: 

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 și a tuturor altor părți și completări relevante EN 60034-… 
 
Produsul menționat este destinat montării într-un alt echipament tehnic. Punerea în funcțiune este 
interzisă până la constatarea conformității produsului final cu Directiva 2006/42/CE. Se vor 
respecta indicațiile de securitate din documentația produsului furnizată împreună cu acesta. 
 
Prima aplicare a marcajului CE: 01.1996 

Wernigerode, la 01.07.2020 
 
 
 
 

 
Această declarație certifică conformitatea cu directivele menționate, dar nu reprezintă o garantare a caracteristicilor în sensul 
răspunderii pentru produs 

Dr. Koch Selinger 
Director executiv Director de fabrică 


