
 

   Karl Klein Ventilatorenbau GmbH 

Waldstrasse 24 

D-73773 Aichwald 

Prohlášení o zabudování neúplného strojního zařízení 
Ve smyslu směrnice 2006/42/ES, příloha II část 1 B 

 

Tímto prohlašujeme, že neúplná strojní zařízení:  

Radiální ventilátory, typů: EEG ... / DEG ... / ENG .... / DNG .... / EMV .... / DMV .... /  

EMVL … / DMVL .... / ESV … / DSV … / EHV... /DHV …, všechny od roku výroby 2010, 

NHV … / MHV … / HHV … / MVG … / TVG … / HF … / PF …, všechny od roku výroby 2012, 

FLN … od roku výroby 2019 
 

pokud je to možné z rozsahu dodávky, splňují základní požadavky následujících směrnic. (Které požadavky byly 

splněny, viz příloha): 
 

Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES 

Další platné směrnice: 
 

Cíle ochrany směrnice pro nízké napětí byly dodrženy podle Přílohy I, č. 1.5.1 směrnice o strojních 

zařízeních 

 

Upozornění: Pouze pro typy ATEX existuje samostatné prohlášení o shodě podle směrnice ATEX. 

 

Upozornění:  Pro elektrické komponenty existují zvláštní prohlášení o shodě výrobců.
 

Byly použity následující harmonizované normy: 

EN ISO 12100:2010 

EN 15085-2…-5:2007 Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí, 

Certifikační úroveň CL2

Upozornění: Normy EN 15085-2…-5:2007 jsou dodrženy pouze v rozsahu, v jakém jsou dohodnuty s 

objednávkou. 
 

Dále prohlašujeme, že specifická technická dokumentace pro tato neúplná strojní zařízení byla připravena v 

souladu s přílohou VII, část B a zavazujeme se je na požádání předat orgánům dozoru nad trhem. 
 

Uvedení neúplných strojních zařízení do provozu je zakázáno, dokud není nainstalováno ve strojním 

zařízení, které splňuje požadavky ES směrnice o strojních zařízení a pro které je k dispozici ES prohlášení 

o shodě v souladu s přílohou II A. 

 

Níže podepsaný je oprávněný zástupce pro vypracovanou technickou dokumentaci. 
 

Místo/ datum vyhotovení     Podpis a funkce podepsané osoby 

Aichwald, 08.07.2019    Siegfried Seidler, Technický vedoucí 

 

Příloha 

Požadavky přílohy I směrnice 2006/42/ES, které byly splněny. Čísla odkazují na odstavce v 

příloze I: 1.1.2, 1.1.3, 1.3.4, 1.7.4.2 (částečně) 


