
 

   Karl Klein Ventilatorenbau GmbH 

Waldstrasse 24 

D-73773 Aichwald 

Förklaring för inbyggnad av en ofullständig maskin 
i enlighet med EU-maskindirektivet 2006/42/EG, bilaga II 1 del 1 B. 

 

Härmed förklarar vi att den ofullständiga maskinen:  

Radialfläktar, typer: EEG ... / DEG ... / ENG .... / DNG .... / EMV .... / DMV .... /  

EMVL … / DMVL .... / ESV … / DSV … / EHV... /DHV …, alla från tillverkningsår 2010, 

NHV … / MHV … / HHV … / MVG … / TVG … / HF … / PF …, alla från tillverkningsår 2012, 

FLN … från tillverkningsår 2019 
 

så vitt det är möjligt för leveransen motsvaras de grundläggande kraven enligt följande direktiv. (Vilka krav som 

är uppföljda, se bilaga): 
 

Maskindirektiv 2006/42/EG 

Ytterligare gällande direktiv: 
 

Skyddsmålen i lågspänningsdirektivet uppnås enligt bilaga I, nr. 1.5.1 i maskindirektiv. 

 

Anvisning:  Endast för ATEX-typer finns det en separat försäkran om överensstämmelse enligt 

ATEX-direktivet 

 

 

Anvisning:  Det finns separata försäkran om överensstämmelse hos tillverkarna för de elektriska 

komponenterna
 

Följande harmoniserade normer har använts: 

EN ISO 12100:2010 

EN 15085-2…-5:2007 Järnvägsanvändning - svetsning på rälsfordon och -fordonsdelar, 

Certifieringssteg CL2

Anvisning: EN 15085-2…-5:2007 följs bara om det ingår i uppdraget. 
 

Dessutom förklarar vi att de tekniska underlagen för denna ofullständig maskin har framställts enligt bilaga VII, 

del B och vi åtar oss att översända dessa per post på begäran. 
 

Idrifttagning av den ofullständiga maskinen är förbjuden så länge tills den ofullständiga maskinen är 

inbyggd i en maskin som motsvarar bestämmelserna i EU-maskindirektiven och EU-

konfigurationsförklaringen enligt bilaga II 1A. 

 

Fullmakt för sammanställningen av den tekniska dokumentationen har den som undertecknar detta. 
 

Ort/ Datum        Underskrift och funktion för undertecknaren. 

Aichwald, den 08.07.2019    Siegfried Seidler, Teknisk chef 

 

Bilaga 

Kraven i bilaga I från 2006/42/EG, är uppföljda. Numren hänför sig till avsnitten i bilaga I: 

1.1.2, 1.1.3, 1.3.4, 1.7.4.2 (delvis) 


