Declaracão de Conformidade UE

- Tradução (português)
ZA75-P 1910 Index 015

Fabricante:

ZIEHL-ABEGG SE
Heinz-Ziehl-Straße
74653 Künzelsau
Alemanha

A presente declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.
Os produtos:

•
•
•
•

Motor de rotor externo MK.., MW..
Ventiladores axiais DN.., FA.., FB.., FC.., FE.., FF.., FG.., FH.., FL.., FN.., FS.., FT.., FV.., VN.., VR.., ZC.., ZF..,
ZG.., ZN..
Ventilador radial ER.., GR.., RA.., RD.., RE.., RF.., RG.., RH.., RK.., RM.., RR.., RZ.., WR..
Ventilador tangencia QG.., QK.., QR.., QT..

O tipo de motor:

•
•
•
•

Motor assincrono de rotor externo ou interno
Motor de rotor interno ou externo assíncrono com conversor de frequência integrado
Motor de rotor interno ou externo comutado electronicamente
Motor de rotor interno ou externo comutado eletronicamente com controlador EC integrado

Estes produtos estão em conformidade com as seguintes directivas da UE:

•
•
•

Directiva EMC 2014/30/UE
Directiva de Baixa Tensão 2014/35/UE
Directiva ErP 2009/125/CE, em conjugação com o Regulamento (UE) n. 327/2011

Foram aplicadas seguintes normas harmonizadas:
EN 60034-1:2010 + Cor.:2010
EN 60204-1:2006 + A1:2009 + AC:2010
EN 60529:1991 + A1:2000 + A2:2013

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 + AC:2012
EN 61000-6-2:2005 + AC:2005

O cumprimento da Diretiva 2009/125/CE para produtos relacionados com o consumo de energia (ErP) não trata
os motores dos rotores externos MK.., MW..
Todos os dados relevantes para a Directiva relativa a produtos relacionados com o consumo de energia estão
relacionados com as medições determinadas numa montagem de teste estandardizada. Os dados mais exactos
estão disponíveis no fabricante.
Conformidade com a directiva EMC 2014/30/UE refere-se apenas a esses produtos, se ele estiver conectado
após as instruções de montagem/operacionais. Se estes produtos são integrados em um sistema ou
suplementado com outros componentes (por exemplo, regulação e equipamentos de controle) e operado, o
fabricante ou o operador é responsável de todo o sistema para o cumprimento da Directiva EMC 2014/30/UE.
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Künzelsau, 05.03.2019
(Local, data de emissão)
ZIEHL-ABEGG SE
Dr. W. Angelis
Director técnico do departamento de tecnologia
aérea
(Nome, Função)

ZIEHL-ABEGG SE
Dr. D. Kappel
Chefe-adjunto de sistemas elétricos
(Nome, Função)

(assinatura)

(assinatura)
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