
EU-försäkran om överensstämmelse 

Tillverkare: VEM motors GmbH 
Werk Wernigerode 

VEM motors GmbH 
Werk Zwickau 

Adress: Carl-Friedrich-Gauß-Str. 1 
38855 Wernigerode, Tyskland 

Äußere Dresdner Straße 35 
08066 Zwickau, Tyskland 

 
Produktnamn: Den elektriska utrustningen 

asynkronmotorer för lågspänning/lågspänningsgeneratorer 
med ekorre-bur och släpringade rotorer i byggserierna 
 

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

 Växelmotorer SR.../SG…/SP…/KIXB... 1) samt enfasmotorer 
EA…/EB…/ED… för industriell användning 

 
1) Motorer som överensstämmer med direktiv 2009/125/EG och förordningen (EU) nr 4/2014 erhåller beteckningen IEx- framför 
seriebeteckningen, varvid x = 1, 2, 3, 4 (enligt EN 60034-30-1:2014). 

 
Det ovan beskrivna föremålet för denna försäkran uppfyller Europeiska unionens tillämpliga 
harmoniseringsregler: 
 
2014/35/EU 
Europaparlamentets och rådets direktiv av den 26 februari 2014 om harmonisering av 
medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av elektrisk utrustning 
avsedd för användning inom vissa spänningsgränser, Europeiska unionens officiella 
tidning, EUT L96, 29 mars 2014, sidorna 357-374 
 
2014/30/EU 
Europaparlamentets och rådets direktiv av den 26 februari 2014 om harmonisering av 
medlemsstaternas lagstiftning om  elektromagnetisk kompatibilitet, Europeiska unionens 
officiella tidning, EUT L 96, 29 mars 2014, sidan 79-106). 
 
2009/125/EG 
Europaparlamentets och rådets direktiv av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram 
för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter, Europeiska unionens 
officiella tidning, EUT L285, 31 oktober 2009, sidorna 10-35 
Tillverkarna är ensamma ansvariga för utfärdandet av denna försäkran om 
överensstämmelse. 
 
Överensstämmelsen med bestämmelserna i dessa direktiv bevisas genom efterlevnad av följande 
standarder: 
 
Referensnummer och utgivningsdatum: 

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 och alla ytterligare relevanta delar och kompletteringar EN 60034-… 
 
Den betecknade produkten är avsedd för installation i en annan maskin. Idrifttagning är förbjuden 
ända tills slutproduktens överensstämmelse med direktiv 2006/42/EG har fastställts. 
Säkerhetsanvisningarna i den medföljande produktdokumentationen måste beaktas. 
 
Första anbringande av CE-märket: 01.1996 

Wernigerode, 1 juli 2020 
 
 
 
 

 
Denna försäkran intygar överensstämmelse med de nämnda direktiven, men är ingen garanti för egenskaper när det gäller 
produktansvar 

Dr. Koch Selinger 
Verkställande direktör Fabrikschef 


