Karl Klein Ventilatorenbau GmbH
Waldstrasse 24
D-73773 Aichwald

Verklaring voor de inbouw van niet-voltooide machines
In de zin van Richtlijn 2006/42/EG, bijlage II, deel 1 B

Wij verklaren hierbij dat de onvolledige machines:
Centrifugaalventilatoren, types: EEG ... / DEG ... / ENG ... / DNG .... / EMV .... / DMV .... /
EMVL … / DMVL .... / ESV … / DSV … / EHV... /DHV ..., allemaal vanaf bouwjaar 2010,
NHV … / MHV … / HHV … / MVG … / TVG … / HF … / PF …, allemaal vanaf bouwjaar 2012,
FLN ... vanaf bouwjaar 2019
voldoen aan de basisvereisten van de volgende richtlijnen, voor zover de leveringsomvang dit toelaat. (Aan
welke eisen is voldaan, zie bijlage):
Machinerichtlijn 2006/42/EG
Andere toepasselijke richtlijnen:
De beschermingsdoelstellingen van de laagspanningsrichtlijn werden bereikt overeenkomstig bijlage I, nr.
1.5.1, van de machinerichtlijn.
Opmerking:

Alleen ATEX-types vallen onder een afzonderlijke verklaring van overeenstemming
volgens de ATEX-richtlijn.

Opmerking:

Er zijn afzonderlijke verklaring van overeenstemming van de fabrikanten voor de
elektrische componenten.

De volgende geharmoniseerde normen zijn toegepast:
EN ISO 12100:2010
EN 15085-2...-5:2007 Spoorwegtoepassingen - Lassen van spoorvoertuigen en componenten,
Certificeringsniveau CL2
Opmerking:
De EN 15085-2...-5:2007 worden alleen nageleefd indien overeengekomen met de bestelling.
Voorts verklaren wij dat de specifieke technische documentatie voor deze niet-voltooide machines is opgesteld
overeenkomstig bijlage VII, deel B, en verbinden wij ons ertoe deze op verzoek aan de markttoezichtautoriteiten
toe te zenden.
De inbedrijfstelling van de niet-voltooide machine is verboden totdat deze is ingebouwd in een machine die
voldoet aan de bepalingen van de EG-machinerichtlijn en waarvoor een EG-verklaring van
overeenstemming volgens bijlage II A beschikbaar is.
De gemachtigde vertegenwoordiger voor het samenstellen van de technische documentatie is de ondertekenaar.
Plaats van afgifte/datum van afgifte

Handtekening en functie van de ondertekenaar

Aichwald, 08.07.2019

Siegfried Seidler, Technisch Directeur

Bijlage
De voorschriften van bijlage I van 2006/42/EG waaraan is voldaan. De nummers verwijzen
naar de hoofdstukken van bijlage I: 1.1.2, 1.1.3, 1.3.4, 1.7.4.2 (gedeeltelijk)

