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Ürün tanımı: Elektrikli işletim aracı 

Aşağıdaki yapı serilerine ait kafes rotor ve bilezikli rotorlu 
alçak gerilimli asenkron motorlar / jeneratörler 
 

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

 Dişli motorlar SR.../SG…/SP…/KIXB... 1) veya endüstriyel 
kullanımlar için tek fazlı motorlar EA…/EB…/ED… 

 
1) 2009/125/AT yönetmeliğine ve (AB) 4/2014 numaralı düzenlemeye uygun olan motorlar seri tanımından önce IEx tanımını 
alır ve x=1, 2, 3, 4’tür (EN 60034-30-1:2014 uyarınca). 

 
Yukarıda açıklanan beyan konusu, birliğin ilgili uyumlaştırma talimatlarını yerine getirir: 
 
2014/35/AB 
Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin, belirli gerilim sınırları içerisinde piyasada kullanılmak 
üzere elektrikli işletim araçlarının sağlanmasına ilişkin üye devletlerin yasal talimatlarının 
uyumlaştırılmasına yönelik 26 Şubat 2014 tarihli yönetmeliği, AB L96 resmi gazete, 
29.03.2014, s. 357-374 
 
2014/30/AB 
Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin, elektromanyetik uyumluluğa ilişkin üye devletlerin 
yasal talimatlarının uyumlaştırılmasına yönelik 26 Şubat 2014 tarihli yönetmeliği, AB L96 
resmi gazete, 29.03.2014, s. 79-106 
 
2009/125/AT 
Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin, enerji tüketimi açısından önemli ürünlerin çevreye 
uygun bir şekilde tasarlanma gereksinimlerinin belirlenmesi için bir çerçeve 
oluşturulmasına yönelik 21 Ekim 2009 tarihli yönetmeliği, AB L285 resmi gazete, 31.10.2009, 
s. 10-35 
Bu uygunluk beyanının verilmesinden sadece üreticiler sorumludur. 
 
Bu yönetmeliklerin talimatları ile olan uyumluluk aşağıdaki standartlara riayet edilmesiyle kanıtlanır: 
 
Referans numarası ve yayın tarihi: 

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 ve diğer önemli tüm bölümler ve tamamlamalar EN 60034-… 
 
Tanımlanan ürün başka bir makineye takılması için düşünülmüştür. Nihai ürünün 2006/42/AT 
yönetmeliği ile uyumluluğu tespit edilene kadar işletime alınması yasaktır. Birlikte verilen ürün 
dokümantasyonunun güvenlik bilgileri dikkate alınmalıdır. 
 
CE sembolünün ilk defa takılması: 01.1996 

Wernigerode, 01.07.2020 
 
 
 
 

 
Bu beyan belirtilen yönetmelikler ile uyumluluğu onaylar, ancak ürün sorumluluğu açısından özelliklerin güvencesi değildir 

Dr. Koch Selinger 
Şirket yöneticisi Fabrika müdürü 


