ES-izjava o vgradnji

- Prevajanje (slovenščina)

v skladu z ES smernico za strojno opremo 2006/42/ES, priloga II B

ZA87-SLO 1836 Index 008

Tip nepopolnega stroja:

•
•
•

Aksialni ventilator FA.., FB.., FC.., FE.., FF.., FG.., FS.., FT.., FH.., FL.., FN.., FV.., DN.., VR.., VN.., ZC.., ZF..,
ZG.., ZN..
Radialni ventilator RA.., RD.., RE.., RF.., RG.., RH.., RK.., RM.., RR.., RZ.., GR.., ER.., WR..
Ventilator s prečnim tokom QK.., QR.., QT.., QD.., QG..

Zgradba motorja:

•
•

Asinhroni motor z zunanjim rotorjem (tudi z integriranim frekvenčnim pretvornikom)
Elektronsko komutiran motor z notranjim rotorjem (z integriranim kontrolerjem EC)

izpolnjuje zahteve iz priloge I: členi 1.1.2, 1.1.5, 1.4.1, 1.5.1 iz ES smernice za strojno opremo 2006/42/ES.
Proizvajalec je
ZIEHL-ABEGG SE
Heinz-Ziehl-Straße
D-74653 Künzelsau

Uporabljeni so naslednji usklajeni standardi:
EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010
EN ISO 12100:2010
EN ISO 13857:2008
Navodilo:

Varnost strojev; električna oprema strojev; 1. del: Splošne zahteve
Varnost strojev - Splošna načela načrtovanja - Ocena tveganja in
zmanjšanje tveganja
Varnost strojev; varnostne razdalje za zaščito pred dosegom
nevarnih delov z zgornjimi okončinami
Upoštevanje standarda EN ISO 13857:2008 se nanaša na
vgrajeno zaščito pred dotikom samo, če je le-ta vključena v
dobavnem kompletu.

Izdelana in v celoti prisotna je posebna tehnična dokumentacija v skladu s prilogo VII B.
Pooblaščena oseba za urejanje posebne tehnične dokumentacije je: gospod Dr. W. Angelis, naslov je napisan
zgoraj.
Na osnovi utemeljene zahteve se posebna dokumentacija lahko posreduje do vladne službe. Dokumentacija se
lahko posreduje v elektronski obliki, na nosilcih podatkov ali v papirni obliki. Vse avtorske pravice obdrži zg.
omenjeni proizvajalec.

Zagon tega nepopolnega stroja ni dovoljen, dokler ni ugotovljena skladnost celotnega sklopa (z vgrajenim
strojem) z ES smernico za strojno opremo.
Künzelsau, 03.09.2018
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