Izjava EU o skladnosti

- Prevajanje (slovenščina)
ZA75-SLO 1910 Index 015

Proizvajalec:

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

Ta izjava o skladnosti se izda na lastno odgovornost proizvajalca.
Izdelke:

•
•
•
•

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

Tip motorja:

•
•
•
•

Asinhroni motor z zunanjim ali notranjim rotorjem
Asinhroni motor z zunanjim rotorjem tudi z integriranim frekvenčnim pretvornikom
Motor z notranjim ali zunanjim rotorjem in elektronsko komutacijo
Elektronsko komutirani notranji ali zunanji motor rotorja z vgrajenim EC krmilnikom

Ti izdelki so skladni z naslednjimi direktivami EU:

•
•
•

Direktiva EMC 2014/30/EU
Direktiva o nizki napetosti 2014/35/EU
Direktiva ErP 2009/125/ES, v povezavi z Uredbo (EU) št. 327/2011

Uporabljeni so naslednji usklajeni standardi:
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

Upoštevanje Direktive o izdelkih, povezanih z energijo, 2009/125/ES se ne nanaša na motorje z zunanjim rotorjem
MK..., MW..
Vsi ErP-Direktive izdelkov, povezanih z energijo- relevantni podatki se nanašajo na meritve, ki so bile določene v
standardizirani testni sestavi. Več podrobnosti lahko dobite pri proizvajalcu.
Skladnost z direktivo EMC 2014/30/EU se nanaša samo na te proizvode, če je povezan po navodilih
montažo/uporabo. Če so ti izdelki vključijo v sistem ali dopolni z drugimi komponentami (na primer, regulacijo in
nadzor opreme) in deluje , proizvajalec ali upravljavec je odgovoren za celoten sistem za uskladitev z.
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