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EÜ masinadirektiivi 2006/42/EÜ II B lisa tähenduses
Osaliselt komplekteeritud masina tüüp:

•
•
•
•
•
•
•

Välisrootoriga mootor plahvatusohtlikesse piirkondadesse, kaitseklass „nA“/ „ec" või kaitseklass „e“ / „eb“ MK..
Aksiaalventilaator plahvatusohtlikesse piirkondadesse, kaitseklass„c“ / „h" välisrootoriga mootoriga, kaitseklasst
„nA“ / „ec“ või kaitseklass „e“/ „eb“ FB..
Radiaalventilaator plahvatusohtlikesse piirkondadesse, kaitseklass„c“ / „h" välisrootoriga mootoriga,
kaitseklasst„nA“ / „ec“või kaitseklass „e“ / „eb“ RE.., RH..
Radiaalventilaator plahvatusohtlikesse piirkondadesse, kaitseviis„c“ / „h" EC siserootormootori korral kaitseviis
„tc“ RH.., GR..
Radiaalventilaator plahvatusohtlikesse piirkondadesse, kaitseklass „c“ / „h" siserootoriga mootoriga,
kaitseklass„d“ / „db“ ER..
Radiaalventilaator plahvatusohtlikesse piirkondadesse, kaitseviis„c“ / „h" siserootormootori korral kaitseviist „nA“
/ „ec“ GR.., RG..
Radiaalventilaator plahvatusohtlikesse piirkondadesse, kaitseviis „c“ / „h" siserootormootori korral kaitseviis„tc“
GR.., RG..

Mootori tüüp:

•
•

Asünkrooni sise- või -välisrootoriga mootor
Elektrooniliselt kommuteeritav välisrootoriga mootor (integreeritud EÜ kontrolleriga)

vastab EÜ masinadirektiivi 2006/42/EÜ I lisa artiklite 1.1.2, 1.1.5, 1.4.1, 1.5.1, 1.5.7 nõuetele.
Tootja:
ZIEHL-ABEGG SE
Heinz-Ziehl-Straße
D-74653 Künzelsau

Kohaldatud on järgmisi ühtlustatud norme:
EN 1127-1:2011
EN 60204-1:2006
EN ISO 12100:2010
EN ISO 13857:2008
Märkus:

Plahvatusohtlikud atmosfäärid - plahvatuskaitse - Osa 1: Alused ja metoodika
Masinate ohutus; Masinate elektriseadmed; Osa 1: Üldnõuded
Masinate ohutus; Põhimõisted, üldised projekteerimispõhimõtted
Masinate ohutus; ohutuskaugused ülajäsemete ohtlikesse kohtadesse sattumise
vältimiseks
Standardi EN ISO 13857:2008 järgimine puudutab monteeritud puudutuskaitset üksnes
siis, kui see kuulub tarnekomplekti.

Tehniline dokumentatsioon vastavalt VII B lisale on koostatud ja täielikult olemas.

Volitatud isik tehnilise dokumentatsiooni koostamiseks: Dr. W. Angelis, aadressi vt ülevalt.
Põhjendatud nõudmise korral esitatakse eridokumentatsioon riiklikule asutusele. Edastamine võib tomuda
elektrooniliselt, andmekandjal või paberil. Kõik autoriõigused jäävad ülalnimetatud tootjale.

Selle osaliselt komplekteeritud masina kasutuselevõtt on keelatud seni, kuni tagatakse, et masin, millega
see ühendatase, vastab EÜ masinadirektiivi nõuetele.
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Künzelsau, 01.08.2018
(Koht , kuupäev)
ZIEHL-ABEGG SE
Dr. W. Angelis
Õhutehnika tehniline juht
(Nimi , ametinimetus)

ZIEHL-ABEGG SE
Dr. D. Kappel
Asetäitja elektrisüsteemid
(Nimi , ametinimetus)

(Allkiri)

(Allkiri)
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