Karl Klein Ventilatorenbau GmbH
Waldstrasse 24
D-73773 Aichwald

Declarație pentru montarea unui echipament tehnic parțial
finalizat
În sensul Directivei 2006/42/CE, Anexa II, Partea 1 B

Declarăm prin prezenta, faptul că echipamentele tehnice parțial finalizate:
ventilatoare centrifugale, tipurile: EEG ... / DEG ... / ENG .... / DNG .... / EMV .... / DMV .... /
EMVL … / DMVL .... / ESV … / DSV … / EHV... /DHV …, toate începând cu anul de fabricație 2010,
NHV … / MHV … / HHV … / MVG … / TVG … / HF … / PF …, toate începând cu anul de fabricație
2012, FLN … începând cu anul de fabricație 2019
corespund cerințelor de bază ale următoarelor directive, în măsura în care este posibil din punctul de vedere al
furnizării. (Pentru a vedea care cerințe sunt îndeplinite, consultați anexa):
Directiva privind echipamentele tehnice 2006/42/CE
Alte directive aplicabile:
Obiectivele de protecție ale Directivei privind tensiunea joasă au fost respectate în conformitate cu Anexa
I, nr. 1.5.1 din Directiva privind echipamentele tehnice.
Notă:

Numai pentru tipurile ATEX există o declarație de conformitate separată, în conformitate cu
Directiva ATEX.

Notă:

Există declarații de conformitate separate ale producătorilor pentru componentele electrice.

Au fost aplicate următoarele standarde armonizate:
EN ISO 12100:2010
EN 15085-2…-5:2007 Aplicații feroviare - Sudarea vehiculelor și a pieselor de vehicule feroviare,
Nivel de certificare CL2
Notă: EN 15085-2…-5:2007 sunt respectate numai în măsura în care acest lucru este convenit prin comandă.
De asemenea, declarăm faptul că documentația tehnică specială pentru aceste echipamente tehnice parțial
finalizate a fost întocmită în conformitate cu Anexa VII, Partea B și ne obligăm să transmitem această
documentație autorităților de supraveghere a pieței, la cerere.
Punerea în funcțiune a echipamentelor tehnice parțial finalizate este interzisă până când acestea au fost
montate într-un echipament tehnic care respectă prevederile Directivei CE privind echipamentele tehnice
și pentru care există o declarație de conformitate CE, conform Anexei II A.
Împuternicit pentru elaborarea documentației tehnice este semnatarul.
Locul/ Data eliberării

Aichwald, 08.07.2019

Semnătura și funcția semnatarului
Siegfried Seidler, Director tehnic

Anexă
Cerințele din Anexa I a 2006/42/CE care sunt respectate. Numerele se referă la secțiunile din
Anexa I: 1.1.2, 1.1.3, 1.3.4, 1.7.4.2 (parțial)

