Declaraţie de conformitate UE

- Traducere (românia)
ZA75-RO 1910 Index 015

Producător:

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

Declaraţia de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului.
Produsele:

•
•
•
•

Motor cu rotor în exterior MK.., MW..
Ventilator axial DN.., FA.., FB.., FC.., FE.., FF.., FG.., FH.., FL.., FN.., FS.., FT.., FV.., VN.., VR.., ZC.., ZF.., ZG..,
ZN..
Ventilator radial ER.., GR.., RA.., RD.., RE.., RF.., RG.., RH.., RK.., RM.., RR.., RZ.., WR..
Ventilator cucu rent transversal QG.., QK.., QR.., QT..

Tipul de motor:

•
•
•
•

Motor asincron cu rotor în exterior sau în interior
Motor asincron cu rotor exterior şi cu convertizor de frecvenţă integrat
Motor cu rotor interior sau motor cu rotor exterior, cu comutaţie electronică
Motor cu rotor interior cu comutare electronică cu controler EC integrat

Aceste produse sunt conforme cu următoarele directive UE:

•
•
•

Directiva EMC 2014/30/UE
Directiva de joasă tensiune 2014/35/UE
Directiva ErP 2009/125/CE, coroborat cu Regulamentul (UE) nr. 327/2011

Sunt folosite următoarele norme armonizate:
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

Respectarea directivei ErP 2009/125/CE nu se referă la motoarele cu rotor extern MK.., MW..
Toate informaţiile relevante pentru Directiva ErP se referă la măsurători care au fost stabilite cu un dispozitiv de
măsurare standardizat. Pentru informaţii mai exacte, întrebaţi producătorul.
Conformitatea cu Directiva EMC 2014/30/UE se referă numai la acele produse, în cazul în care acesta este
conectat după instrucţiuni de montaj/utilizare. În cazul în care aceste produse sunt integrate într -un sistem sau
suplimentat cu alte componente (de exemplu , echipamente de control şi reglare a) şi exploatate, producătorul sau
operatorul este responsabil de sistemul global de conformitate cu Directiva EMC 2014/30/UE.
Künzelsau, 05.03.2019
(Locul, data eliberării)
ZIEHL-ABEGG SE
Dr. W. Angelis
Director tehnic Ventilatoare
(Numele, funcţia)

ZIEHL-ABEGG SE
Dr. D. Kappel
Şef-adjunct al sistemelor electrice
(Numele, funcţia)

(Semnătura)

(Semnătura)

