Prehlásenie o montáži ES

- Preklad (slovenčina)
ZA87-SK 1836 Index 008

v zmysle smernice ES o strojoch 2006/42/ES, príloha II B
Konštrukcia neúplného stroja:

•
•
•

Axiálny ventilátor FA.., FB.., FC.., FE.., FF.., FG.., FS.., FT.., FH.., FL.., FN.., FV.., DN.., VR.., VN.., ZC.., ZF..,
ZG.., ZN..
Radiálny ventilátor RA.., RD.., RE.., RF.., RG.., RH.., RK.., RM.., RR.., RZ.., GR.., ER.., WR..
Ventilátor s priečnym prúdením QK.., QR.., QT.., QD.., QG..

Druh konštrukcie motora:

•
•

Asynchrónny motor s vnútorným alebo vonkajším rotorom (aj s integrovaným meničom frekvencie)
Elektronicky usmerňovaný motor s vnútorným alebo vonkajším rotorom (aj s integrovanou EC riadiacou
jednotkou)

zodpovedá požiadavkám prílohy I položka 1.1.2, 1.1.5, 1.4.1, 1.5.1 smernice ES o strojoch 2006/42/ES.
Výrobca je
ZIEHL-ABEGG SE
Heinz-Ziehl-Strasse
D-74653 Kuenzelsau

Použité sú nasledujúce harmonizované normy:
EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010
EN ISO 12100:2010
EN ISO 13857:2008
Upozornenie:

Bezpečnosť strojov; Elektrické vybavenie strojov; diel 1:
Všeobecné požiadavky
Bezpečnosť strojov - Všeobecné zásady navrhovania - Hodnotenie
rizika a znižovanie
Bezpečnosť strojov; Bezpečné vzdialenosti na ochranu horných
končatín pred siahnutím do nebezpečných miest
Dodržiavanie EN ISO 13857:2008 sa na namontovanú ochranu
pred kontaktom vzťahuje len vtedy, ak je táto ochrana súčasťou
rozsahu dodávky.

Špeciálne technické podklady podľa prílohy VII B sú vyhotovené a úplné.
Osoba splnomocnená pre zostavovanie špeciálnych technických podkladov: pán Dr. W. Angelis, adresu pozri
vyššie.
V prípade odôvodnenej požiadavky budú špeciálne podklady poskytnuté štátnym orgánom. Poskytnutie môže byť
vykonané elektronicky, na dátovom nosiči alebo v papierovej forme. Všetky ochranné práva zostávajú u vyššie
uvedeného výrobcu.

Uvedenie tohto neúplného stroja do prevádzky je zakázané dovtedy, kým nie je zabezpečené, že stroj, do
ktorého bol zabudovaný, zodpovedá ustanoveniam smernice ES o strojoch.
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