Декларация за вграждане на ЕО
в смисъла на Директива на ЕО за машини 2006/42/EО,
Приложение II B

- Превод (Български)
ZA87-BG 1836 Index 008

Конструктивният тип на непълно комплектованата машина:

•
•
•

Аксиален вентилатор FA.., FB.., FC.., FE.., FF.., FG.., FS.., FT.., FH.., FL.., FN.., FV.., DN.., VR.., VN.., ZC..,
ZF.., ZG.., ZN..
Радиален вентилатор RA.., RD.., RE.., RF.., RG.., RH.., RK.., RM.., RR.., RZ.., GR.., ER.., WR..
Диаметрален вентилатор QK.., QR.., QT.., QD.., QG..

Конструктивен тип на мотора:

•
•

Асинхронен мотор с вътрешен или външен ротор (и с интегриран честотен преобразувател)
Електронно комутиран мотор с вътрешен или външен ротор (също и с интегриран ЕС-контролер)

съответства на изискванията на Приложение I Член 1.1.2, 1.1.5, 1.4.1, 1.5.1 на Директива на ЕО за
машини 2006/42/EО.
Производител е
ZIEHL-ABEGG SE
Heinz-Ziehl-Straße
D-74653 Künzelsau

Приложени са следните хармонизирани стандарти:
EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010
EN ISO 12100:2010
EN ISO 13857:2008

Указание:

Безопасност на машините; Електрическо оборудване на
машините; Част 1: Общи изисквания
Безопасност на машините - Общи принципи за проектиране оценка на риска и намаляване на риска
Безопасност на машините; Безопасни разстояния за
предотвратяване на достигането на опасни места с горните
крайници
Спазването на EN ISO 13857:2008 се отнася само за
монтирана защита от докосване, когато такава е включена в
обхвата на доставката.

Специалната Техническа документация съгласно Приложение VII B е съставена и е изцяло налична.
Упълномощено лице за съставянето на специалната Техническа документация е: господин д-р W. Angelis,
вижте адреса горе.
При обосновано изискване специалната документация се предава на държавните инстанции. Предаването
може да се осъществи по електронен път, върху носител на данни или на хартия. Всички авторски права
остават при г.п. производител.

Пускането в експлоатация на тази непълно комплектована машина е забранено, докато не бъде
гарантирано, че машината, в която е била монтирана, съответства на нормите на Директива на ЕО
за машини.
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Künzelsau, 03.09.2018
(Място , дата на издаване)
ZIEHL-ABEGG SE
Dr. W. Angelis
Технически ръководител Вентилационна
техника
(Име, длъжност)

ZIEHL-ABEGG SE
Dr. D. Kappel
Заместник-началник на електротехническите
системи
(Име, длъжност)

(Подпис)

(Подпис)
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