
Izjava o skladnosti EU 

Proizvajalec: VEM motors GmbH 
Obrat Wernigerode 

VEM motors GmbH 
Obrat Zwickau 

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

Äußere Dresdner Straße 35 
D-08066 Zwickau 

 
Opis izdelka: Električna obratovalna sredstva 

Nizkonapetostni asinhronski motorji/generatorji s kletko in z 
drsnimi obroči serije 
 

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

 Motorji s prenosnikom SR.../SG…/SP…/KIXB... 1) ter enofazni 
motorji EA…/EB…/ED… za industrijsko uporabo 

 
1) Motorji, skladni z Direktivo 2009/125/ES in Uredbo (EU) št. 4/2014, prejmejo identifikator IEx- pred oznako serije, pri čemer je 
x = 1, 2, 3, 4 (v skladu s standardom EN 60034-30-1:2014). 

 
Zgoraj opisani predmet izjave izpolnjuje zadevne usklajene predpise Evropske unije: 
 
2014/35/EU 
Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o uskladitvi zakonodaje 
držav članic v zvezi z dostopnostjo na trgu električne opreme, konstruirane za uporabo 
znotraj določenih napetostnih mej, Uradni list EU L96, 29. 3. 2014, str. 357–374 
 
2014/30/EU 
Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o uskladitvi zakonodaje 
držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo, Uradni list EU L96, 29. 3. 2014, str. 79–
106 
 
2009/125/ES 
Direktiva Evropskega parlamenta in sveta z dne 21. oktobra 2009 o vzpostavitvi okvira za 
določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo, Uradni list 
EU L285, 31. 10. 2009, str. 10–35 
Za izdajo te izjave o skladnosti so odgovorni izključno proizvajalci. 
 
Skladnost s predpisi teh smernic se dokazuje z upoštevanjem naslednjih standardov: 
 
Referenčna številka in datum izdaje: 

E 61000-6-2:2005+popr.:2005, EN 61000-6-4:2007+A1:2011  
EN 60038:2011, EN 60204-1:2018 
EN 60034-1:2010+popr.:2010 in vsi drugi ustrezni deli in dopolnitve EN 60034-... 
 
Opisani izdelek je namenjen za vgradnjo v drug stroj. Zagon je prepovedan, dokler se ne ugotovi 
skladnost končnega izdelka z Direktivo 2006/42/ES. Upoštevati je treba varnostna navodila v 
priloženi dokumentaciji izdelka. 
 
Prva namestitev oznake CE: januar 1996 

Wernigerode, 1. 7. 2020 
 
 
 
 

 
Ta izjava potrjuje skladnost z omenjenimi direktivami, vendar ni zagotovilo za lastnosti v smislu odgovornosti za izdelek. 

Dr. Koch Selinger 
Direktor Vodja obrata 


