
 

   Karl Klein Ventilatorenbau GmbH 

Waldstrasse 24 

D-73773 Aichwald 

Explicação para a instalação de uma máquina incompleta 
Conforme a Diretiva 2006/42/CE, Anexo II Parte 1 B 

 

Vimos por este meio declarar, que as máquinas incompletas:  

Ventiladores centrífugos, tipos: EEG ... / DEG ... / ENG .... / DNG .... / EMV .... / DMV .... /  

EMVL … / DMVL .... / ESV … / DSV … / EHV... /DHV …, todos a partir do ano de construção 2010, 

NHV … / MHV … / HHV … / MVG … / TVG … / HF … / PF …, todos a partir do ano de construção 

2012, 

FLN … a partir do ano de construção 2019, 
 

na medida do possível, do volume de fornecimento, cumprir os requisitos básicos das seguintes diretivas. (Quais 

os requisitos que foram cumpridos, ver anexo): 
 

Diretiva das máquinas 2006/42/CE 

Outras diretivas aplicáveis: 
 

Os objetivos de proteção da Diretiva Baixa Tensão, foram cumpridos segundo o Anexo I, nº 1.5.1 da 

Diretiva das máquinas. 

 

Nota: Apenas para os tipos ATEX, existe uma declaração de conformidade separada seguindo a Diretiva 

 ATEX. 

 

Nota: Existem declarações separadas de conformidade dos fabricantes para os componentes elétricos.
 

As seguintes normas harmonizadas foram aplicadas: 

EN ISO 12100:2010 

EN 15085-2...-5:2007 aplicações ferroviárias - soldagem de veículos ferroviários e peças de veículos, 

Nível de certificação CL2.

Nota: As EN 15085-2...5:2007 são somente cumpridas, desde que acordadas na encomenda. 
 

Declaramos ainda que a documentação técnicas específica para estas máquinas incompletas, foi criadas em 

conformidade com o Anexo VII Parte B e comprometemo-nos a transmití-las ás autoridades de fiscalização do 

mercado, mediante pedido. 
 

A colocação em funcionamento das máquinas incompletas é proibidas, até que estas tenham sido 

instaladas numa máquina, que esteja em conformidade com as Diretivas de máquinas CE e que esteja 

disponível uma declaração de conformidade CE, segundo o Anexo II. 

 

O representante autorizado para a compilação da documentação técnica, é o signatário. 
 

Loca/ Data da emissão     Assinatura e função do signatário 

Aichwald, 08.07.2019    Siegfried Seidler, Diretor técnico 

 

Anexo 

Requisitos do Anexo I de 2006/42/CE Os números referem-se ás seções do Anexo I: 1.1.2, 

1.1.3, 1.3.4, 1.7.4.2 (parcial) 


