Declaraţie de încorporare CE

- Traducere (românia)

în sensul directivei CE privind maşinile industriale 2006/42/CE, anexa
II B

ZA87-RO 1836 Index 008

Concepţia constructivă a maşinii complete:

•
•
•

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

Concepţia constructivă a motorului:

•
•

Motor asincron cu rotor exterior (şi cu convertizor de frecvenţă integrat)
Motor cu rotor interior cu comutare electronică (cu controler EC integrat)

corespunde cerinţelor din anexa I articolul 1.1.2, 1.1.5, 1.4.1, 1.5.1 din directiva CE privind maşinile
industriale 2006/42/CE.
Producator este
ZIEHL-ABEGG SE
Heinz-Ziehl-Straße
D-74653 Künzelsau

Sunt folosite următoarele norme armonizate:
EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010
EN ISO 12100:2010
EN ISO 13857:2008
Indicaţie:

Securitatea maşinilor; Echipamentul electric al maşinilor; partea 1:
Cerinţe generale
Securitatea maşinilor - Principii generale de proiectare - evaluarea
riscului şi reducerea riscului de
Securitatea maşinilor; Distanţele de siguranţă împotriva atingerii
locurilor periculoase cu membrele superioare ale corpului
Respectarea normei EN ISO 13857:2008 se referă la sistemul
montat de protecţie contra atingerii numai dacă acesta face parte
din pachetul de livrare.

Documentaţiile tehnice speciale conforme anexei VII B sunt întocmite şi complete.
Persoana împuternicită pentru întocmirea documentaţiilor tehnice speciale este: Domnul Dr. W. Angelis, adresa
este indicată mai sus.
Documentaţiile speciale se transmit organismelor statale pe baza unei cereri întemeiate. Transmiterea se poate
realiza electronic, pe suport de date sau pe hârtie. Toate drepturile de protecţie revin producătorului menţionat
anterior.

Punerea în funcţiune a acestei maşini incomplete este interzisă până când se asigură condiţiile ca maşina
în care aceasta a fost încorporată să corespundă dispoziţiilor din directiva CE privind maşinile industriale.
Künzelsau, 03.09.2018
(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)

