
 

   Karl Klein Ventilatorenbau GmbH 

Waldstrasse 24 

D-73773 Aichwald 

Δήλωση εγκατάστασης ημιτελών συσκευών 

Σύμφωνα με την οδηγία 2006/42/EG, Παράρτημα II παράγραφος 1 B 
 

Με την παρούσα δηλώνουμε ότι οι ακόλουθες ημιτελείς συσκευές:  

Ακτινικοί ανεμιστήρες, μοντέλα: EEG ... / DEG ... / ENG .... / DNG .... / EMV .... / DMV .... /  

EMVL … / DMVL .... / ESV … / DSV … / EHV... /DHV …, έτος κατασκευής 2010 και μετέπειτα, 

NHV … / MHV … / HHV … / MVG … / TVG … / HF … / PF …, έτος κατασκευής 2012 και μετέπειτα, 

FLN … έτος κατασκευής 2019 και μετέπειτα, 
 

εφόσον το επιτρέπει το περιεχόμενο της παραγγελίας, συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των ακόλουθων οδηγιών 

(βλέπε παράρτημα για το ποιες προϋποθέσεις τηρούνται): 
 

Οδηγία μηχανών 2006/42/EG 

Περαιτέρω ισχύουσες οδηγίες: 
 

Οι στόχοι ασφαλείας της οδηγίας χαμηλής τάσης τηρούνται σύμφωνα με το παράρτημα Ι, αριθμός 1.5.1 

της οδηγίας μηχανών. 

 

Σημείωση: μόνο για μοντέλα ΑΤΕΧ υπάρχει ξεχωριστή δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με την 

  αντίστοιχη οδηγία ΑΤΕΧ.

 

Σημείωση: υπάρχουν ξεχωριστές δηλώσεις συμμόρφωσης των κατασκευαστών για τα ηλεκτρικά 

  Εξαρτήματα. 

 
 

Εφαρμόστηκαν τα ακόλουθα εναρμονισμένα πρότυπα: 

EN ISO 12100:2010 

EN 15085-2…-5:2007 Χρήση για σιδηροδρομικές εφαρμογές – Συγκόλληση σιδηροδρομικών οχημάτων και  

εξαρτημάτων τους, επίπεδο πιστοποίησης CL2 

Σημείωση: Η συμμόρφωση με το πρότυπο EN 15085-2…-5:2007 ισχύει μόνο εφόσον συμφωνηθεί στην 

παραγγελία. 
 

Δηλώνουμε επιπλέον ότι τα τεχνικά έγγραφα γι’ αυτές τις ημιτελείς μηχανές έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με το 

παράρτημα VΙΙ, μέρος Β και οφείλουμε κατόπιν αιτήματος να τα διαβιβάσουμε στις αρμόδιες αρχές εποπτείας 

της αγοράς.  
 

Απαγορεύεται η έναρξη λειτουργίας των ημιτελών συσκευών μέχρι την ενσωμάτωσή τους σε μια άλλη 

συσκευή, η οποία πληρεί τις διατάξεις της ευρωπαϊκής οδηγίας μηχανών και για την οποία είναι διαθέσιμη 

μια ευρωπαϊκή δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΑ.  

 

Ο εξουσιοδότης για την σύνταξη των τεχνικών εγγράφων είναι ο υπογράφων. 
 

Τόπος/ Ημερομηνία σύνταξης    Υπογραφή και ιδιότητα του υπογράφοντος 

Aichwald, την 08.07.2019    Siegfried Seidler, τεχνικός διευθυντής 

 

παράρτημα 
Απαιτήσεις του παραρτήματος Ι της οδηγίας 2006/42/EK, οι οποίες πληρούνται. Οι αριθμοί αντιστοιχούν στις 

παραγράφους του παραρτήματος Ι: 1.1.2, 1.1.3, 1.3.4, 1.7.4.2 (εν μέρη) 


