Deklaracja zgodności CE i deklaracja włączenia maszyny nieukończonej

dzona zgodnie z załącznikiem VII B dyrektywy 2006/42/WE oraz, że spełnione zostały następujące wymagania podstawowe:
1.1.1 - 1.1.2 - 1.1.3 - 1.2.1 -1.2.6 - 1.5.1 -1.5.2 - 1.5.5 - 1.5.6 - 1.5.7 - 1.5.8 1.5.10 - 1.5.11.
– Producent zobowiązuje się do przekazania władzom krajowym, w odpowiedzi na
Deklaracja zgodna z dyrektywami: 2004/108/WE (EMC); 2006/42/WE (MD) zauzasadnione zapytanie, informacji dotyczących maszyny nieukończonej, zachowułącznik II, część B.
jąc całkowicie swoje prawa do własności intelektualnej.
Uwaga - Treść niniejszej deklaracji jest zgodna z oﬁcjalną deklaracją zdeponowaną – Jeżeli maszyna nieukończona oddana zostanie do eksploatacji w kraju europej
skim, którego język urzędowy jest inny niż język niniejszej deklaracji, importer ma
w siedzibie Nice S.p.a., a w szczególności z najnowszą wersją dostępną przed wy obowiązek dołączyć do niniejszej deklaracji stosowne tłumaczenie.
drukowaniem niniejszego podręcznika. Niniejszy tekst został dostosowany pod kątem
wydawniczym. Kopię oryginalnej deklaracji zgodności można otrzymać od ﬁrmy Nice – Ostrzegamy, że maszyny nieukończonej nie należy uruchamiać do czasu, kiedy maszyna końcowa, do której zostanie włączona, nie uzyska deklaracji zgodności (jeżeli
S.p.a. (TV) I.
wymagana,) z założeniami dyrektywy 2006/42/WE.
Numer deklaracji: 134/METRO
Weryﬁkacja: 11
Język: PL
Ponadto produkt jest zgodny z następującymi normami: EN 60335-1:2002 + A1:2004
+ A11:2004 + A12:2006 + A2:2006 + A13:2008 + A14:2010 + A15:2011; EN 60335Nazwa producenta: NICE s.p.a.
2-103:2003 + A11:2009.
Adres: Via Pezza Alta N°13, 31046 Rustignè di Oderzo (TV), Włochy.
Osoba upoważniona do sporządzenia dokumentacji technicznej: NICE s.p.a. –
Produkt jest zgodny z następującymi normami (w zakresie mających zastosowa Via Pezza Alta N°13, 31046 Rustignè di Oderzo (TV), Włochy.
nie części): EN 13241-1:2003 + A1:2011; EN 12445:2002; EN 12453:2002; EN
Typ produktu: Siłownik elektromechaniczny do bram skrzydłowych.
12978:2003 + A1:2009.
Model/Typ: ME3024, ME3000,ME3000L, ME3000/110, ME3010, ME3024HS
Akcesoria: Nie urządzenia.
Ja, niżej podpisany Mauro Sordini, jako Chief Executive Oﬃcer deklaruję na własną Oderzo, dnia 30 kwiecień 2015 roku
odpowiedzialność, że wyżej wymienione produkty są zgodne z następującymi dyrek
tywami:
• Dyrektywa PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2004/108/WE z dnia 15
grudnia 2004 r. w sprawie ujednolicenia prawodawstwa państw członkowskich w
zakresie zgodności elektromagnetycznej, znosząca dyrektywę 89/336/EWG, zgodnie z następującymi normami zharmonizowanymi: EN 61000-6-2:2005; EN 610006-3:2007 + A1:2011.

Inż. Mauro Sordini
(Chief Executive Oﬃcer)

Ponadto produkt jest zgodny z następującą dyrektywą w zakresie wymagań dotyczących maszyn nieukończonych:
• Dyrektywa PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 2006/42/WE z dnia 17
maja 2006 r. dotycząca maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie)
– Niżej podpisany deklaruje, że stosowna dokumentacja techniczna została sporzą-
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