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DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE
CE - 13

Nr 03/MLPRO/HMN/2015

Harmann Polska Sp. z o.o.
30-740 Kraków
ul. Półłanki 29G

oświadcza, że wyroby

Nazwa: Diagonalne wentylatory kanałowe ML PRO.
Typ/model:  ML PRO 150/600, 160/600, 200/1200, 250/1600, 280/2100, 315/3100, 400/3300.

Spełniają wymogi zasadnicze następujących dyrektyw:

- 2006/42/WE – Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie),
-  2004/108/WE  –  Dyrektywa  2004/108/WE  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia  15  grudnia  2004 r.  w  sprawie  zbliżenia  us  tawodawstw  Państw  Członkowski  odnoszących  się  do
kompatybilności elektromagnetycznej oraz uchylająca dyrektywę 89/336/EWG,
- 2006/95/WE – Dyrektywa 2006/95/WE  Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do sprzętu
elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia.

Zastosowano następujące normy zharmonizowane:

- PN-EN 61000-6-2:2008 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 6-2: Normy ogólne - Odporność w środowiskach przemysłowych,
- PN-EN 61000-6-3:2008 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 6-3: Normy ogólne - Norma emisji w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym,
- PN-EN ISO 12100-1:2012 - Bezpieczeństwo maszyn -- Ogólne zasady projektowania -- Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka ,
- PN-EN 60204-1:2010 - Bezpieczeństwo maszyn - Wyposażenie elektryczne maszyn - Część 1: Wymagania ogólne.

Niniejsza deklaracja zgodności jest podstawą do oznakowania wyrobu znakiem 

Deklaracja  ta  odnosi  się  wyłącznie  do  maszyn  w  stanie  w  jakim  zostały  wprowadzone  do  obrotu  i  nie  obejmuje  części  składowych  dodanych  przez  użytkownika  końcowego  lub
przeprowadzonych  przez  niego późniejszych działań/zmian. Wymienione w niniejszym dokumencie  urządzenia  mogą stanowić  część  maszyn lub instalacji,  które  jeśli  stanowią odrębny
produkt, również powinny spełniać wymagania odpowiednich dyrektyw UE w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia.  Niniejsza deklaracja dotyczy jedynie urządzeń w niej wymienionych.
Nie obejmuje natomiast maszyn i instalacji, których część stanowi.

Kraków dnia 05.01.2015

Za zgodność zaświadcza:

NIP: 6793033048 | REGON: 121200107 | KRS: 0000354104 | ING Bank Śląski: 16 1050 1445 1000 0023 5031 8487 | KZ: 50 000 zł

mailto:biuro@harmann.pl

