Vyhlásenie o zhode EÚ

Výrobca:
Adresa:
Označenie výrobku:

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

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

Elektrické zariadenia
Nízkonapäťové asynchrónne motory/generátory s rotorom
nakrátko a krúžkovým rotorom konštrukčných radov
A… 1)/B… 1)/C…/G…/K… 1)/S…/W… 1)/Y… 1)
Prevodové motory SR.../SG…/SP…/KIXB... 1) a jednofázové
motory EA…/EB…/ED… pre priemyselné aplikácie

1) Motory vyhovujúce smernici 2009/125/ES a nariadeniu (EÚ) č. 4/2014 majú pred označením série identifikátor IEx-, pričom x
= 1, 2, 3, 4 (v súlade s EN 60034-30-1:2014).

V predchádzajúcej časti opísaný predmet vyhlásenia spĺňa príslušné harmonizačné predpisy Únie:
2014/35/EÚ
Smernica Európskeho parlamentu a Rady z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych
predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia elektrického zariadenia určeného
na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu, Úradný vestník EÚ L 96, 29. 03. 2014,
s. 357 – 374
2014/30/EÚ
Smernica Európskeho parlamentu a Rady z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych
predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu, Úradný
vestník EÚ L 96, 29. 03. 2014, s. 79 – 106
2009/125/ES
Smernica Európskeho parlamentu a Rady z 21. októbra 2009 o vytvorení rámca na
stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov, Úradný vestník EÚ
L 285, 31. 10. 2009, s. 10 – 35
Za vydanie tohto vyhlásenia o zhode zodpovedajú výhradne výrobcovia.
Zhoda s predpismi týchto smerníc sa preukazuje dodržiavaním nasledujúcich noriem:
Referenčné číslo a dátum vydania:

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 a všetkých ďalších relevantných častí a doplnení EN 60034-...
Označený výrobok je určený na inštaláciu na inom stroji. Jeho uvedenie do prevádzky sa
nedovoľuje dovtedy, kým sa nezistí zhoda koncového výrobku so smernicou 2006/42/ES. Je
potrebné dodržiavať bezpečnostné pokyny sprievodnej dokumentácie výrobku.
Počiatočné označenie znakom CE: 01. 1996
Wernigerode, 01. 07. 2020

Dr. Koch
Konateľ

Selinger
Vedúci závodu

Toto vyhlásenie potvrdzuje zhodu s uvedenými smernicami, avšak nezaručuje vlastnosti v zmysle zodpovednosti za chyby
výrobku

