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Johdanto
Ehdottomasti noudatettava!
Mitkään tässä asiakirjassa annetut tiedot – ellei laissa muuta määrätä – eivät ole sitovia Minebea Intec:lle ja niitä
voidaan muuttaa. Tuotetta saavat käyttää ja sen saa asentaa ainoastaan koulutetut ja asiantuntevat
ammattihenkilöt. Jos sinulla on mitä tahansa tähän tuotteeseen liittyvää kysyttävää, ilmoita aina tiedustelusi
yhteydessä tuotteen tyyppi, nimi ja versionumero/sarjanumero sekä kaikki tuotteeseen liittyvät lisenssinumerot.

Huomautus
Tämä asiakirja on osittain suojattu tekijänoikeuksilla. Sitä ei saa muuttaa tai kopioida, eikä myöskään käyttää
ilman saantolupaa tai tekijänoikeudellisen omistajan (Minebea Intec) kirjallista lupaa. Kun käytät tuotetta,
hyväksyt yllä kuvatut määräykset.
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1 Johdanto

1.1 Lue käsikirja
- Lue käsikirja huolellisesti kokonaan lävitse ennen kuin työskentelet tuotteen parissa.

- Tämä käsikirja on osa tuotetta. Säilytä se helposti saatavilla ja turvallisesti.

1.2 Tältä näyttävät käsittelyohjeet
1. - n. tarkoittavat käynnissä olevia käsittelyvaiheita.

1.3 Tältä näyttävät luettelot
- tarkoittaa luetteloa.

1.4 Tältä näyttävät valikot ja pehmopainikkeet
[ ] ympäröivät valikkokohtia ja pehmopainikkeita
Esimerkki:
[Käynnistä]- [ohjelma]- [Excel]

1.5 Tältä näyttävät turvallisuusohjeet
Signaalisanat kuvaavat sen vaaran astetta, joka syntyy varoitusohjeet laiminlyötäessä.

VAARA

Varoitus henkilövahingoista.
VAARA, joka uhkaa välittömästi ja johtaa kuolemaan tai vakaviin, pysyviin vammoihin,
jos ilmoitetut turvatoimenpiteet laiminlyödään.

Ryhdy vastaaviin turvatoimenpiteisiin.

VAROITUS

Varoitus vaarallisesta paikasta ja/tai henkilövahingoista
VAROITUS mahdollisesti uhkaavasta tilanteesta, joka saattaa johtaa kuolemaan tai
vakaviin, pysyviin vammoihin, jos ilmoitetut turvatoimenpiteet laiminlyödään.

Ryhdy vastaaviin turvatoimenpiteisiin.

HUOM

Varoitus henkilövahingoista.
VARO tarkoittaa mahdollisesti uhkaavaa tilannetta, joka saattaa johtaa lieviin
vammoihin, jos ilmoitetut turvatoimenpiteet laiminlyödään.

Ryhdy vastaaviin turvatoimenpiteisiin.

tarkoittaa käsittelyvaihetta.
kuvaa käsittelyvaiheen tuloksen.

1 Johdanto Johtoliitäntärasia PR 6130/35S

Minebea Intec FI-3



HUOMIO

Varoitus esine- ja/tai ympäristövahingoista.
HUOMIO tarkoittaa mahdollisesti ilmaantuvaa tilannetta, joka saattaa johtaa esine- ja/
tai ympäristövahinkoihin, jos ilmoitetut turvatoimenpiteet laiminlyödään.

Ryhdy vastaaviin turvatoimenpiteisiin.

Huomautus:

Käyttövinkkejä, hyödyllisiä tietoja ja ohjeita.

1.6 Hotline
Puhelin: +49.40.67960.444
Faksi: +49.40.67960.474
S-posti: help@minebea-intec.com
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2 Turvallisuusohjeet

2.1 Yleisiä ohjeita

HUOM

Varoitus henkilövahingoista.
Tuote on lähtenyt tehtaalta turvateknisesti moitteettomassa kunnossa.

Jotta tämä kunto voidaan säilyttää ja taata laitteen vaaraton käyttö, käyttäjän on
noudatettava näiden dokumentaatioiden ohjeita ja varoituksia.

2.2 Määräystenmukainen käyttö
Johtoliitäntärasia on tarkoitettu käytettäväksi säiliöiden ja astioiden punnitsemiseen.
Sitä ei ole hyväksytty käytettäväksi räjähdysvaarallisilla alueilla.
Ainoastaan koulutettu ja ammattitaitoinen henkilökunta, joka tuntee vaarat ja tietää,
kuinka vaarat vältetään tai niiltä suojaudutaan, saa ottaa käyttöön tuotteen ja käyttää
sekä huoltaa sitä.
Laite on kehitetty tämänhetkisen tekniikan tuntemuksen mukaisesti.
Valmistaja ei vastaa vaurioista, jotka syntyvät muista laitteiston osista tai tuotteen
epäasianmukaisesta käytöstä. Tuotteen käyttäminen tarkoittaa, että yllä kuvatut
määräyksen on hyväksytty.
Seuraavassa taulukossa on esitetty määräystenmukaisesti käytettävät ja ei-käytettävät
punnituskennot.

Käytettävät punnituskennot Ei-käytettävät punnituskennot

PR 6201/..L, /..N, /..D1, /..C3, /..C4, /..C5,
/..C6

PR 6201/..LE, /..LA, /..NE, /..D1E, /..C3E,
/..C4E, /..C5E, /..C6E

PR 6201/..NDB, /..LDB PR 6201/..NDBE, /..LDBE

PR 6202/..C1, /..C3, /..C4 PR 6202/..C1E, /..C3E, /..C4E

Inteco®/..D1, /..C3, /..C6 Inteco®/..D1E, /..C3E, /..C6E

PR 6204 Pendeo® Process

PR 6207/..D1, /..C3

PR 6211/..D1

PR 6212/..C1, /..LT PR 6212/..C1E

PR 6221/.., kaikki tyypit

PR 6224 Pendeo® Truck

PR 6241/..D1, /..C3, /..C6 PR 6241/..D1E, /..C3E, /..C6E

Contego®/..D1, /..C3 Contego®/..D1Ex, /..C3Ex

PR 6246/..D1, /..C3, /..C6 PR 6246/..D1E, /..C3E, /..C6E

PR 6251/..L PR 6251/..LE, /..LA, /..LAC

Novego®/..D1, /..C3 Novego®/..D1E, /..C3E
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Käytettävät punnituskennot Ei-käytettävät punnituskennot

MP 55/..C3MR+ MP 55/..C3MR+E

MP 58(T)/..C3MR MP 58(T)/..C3MR E

PR 40/..C3MR

PR 43/..C3MR

PR 47/..C3MR

PR 76/..N, /..C3

MP 77/..C3MR MP 77/..C3MR E

MP 79(T)/..C3MR MP 79(T)/..C3MR E

2.3 Tavaran vastaanottotarkastus
Lähetyksen täydellisyys on tarkistettava. Visuaalisella tarkastuksella on määritettävä,
onko lähetys vaurioitunut. Jos tuotteesta on valitettavaa, toimittajalle on välittömästi
lähetettävä reklamaatio. Asiasta on ilmoitettava Minebea Intec -myynti- ja
huoltopaikkaan.

2.4 Ennen käyttöönottoa

HUOMIO

Visuaalinen tarkastus!
Ennen käyttöönottoa ja varastoinnin ja kuljetuksen jälkeen on varmistettava, ettei
laitteessa ole merkkejä mekaanisista vaurioista.

2.5 Korjaus ja huolto
2.5.1 Yleisiä ohjeita

Korjaukset ovat tarkastusvelvollisia, ja vain Minebea Intec saa suorittaa ne.
Jos laitteessa on vika tai käyttöhäiriö, käänny paikallisen edustuksen Minebea Intec
puoleen korjaustoimenpiteiden käynnistämiseksi.
Laite on lähetettävä korjattavaksi tarkan ja täydellisen viankuvauksen kanssa.
Huoltotöitä saavat suorittaa vain koulutetut ammattilaiset, jotka tuntevat tehtävään
liittyvät vaarat, annetut varotoimenpiteet huomioiden.
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3 Tekniset tiedot

3.1 Toimituksen laajuus

Kohta Nimi

1 Kansi

2 Rasia, mukaan lukien elektroniikka

3 Tiivisterengas mallille M16

4 Sulkutappi 6 mm (3×)

5 Johtoruuviliitos M16

6 Johtoruuviliitos M12 (4×)

7 Tiivisterengas mallille M12 (4×)

8 Tiiviste

9 Hyppyjohtimet kulmatasausvastuksille

10 Paineentasauselementti

Seuraavissa kohdissa ei ole kuvia:

11 Porausmalline

12 Pikaopas
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3.2 Tekniset tiedot

Suojausluokat DIN EN 60529:n mukaan
IP68, IP69:
Pölytiivis ja suojattu veden sisään pääsemiseltä ja hait-
tavaikutuksilta upotettaessa (0,5 m:n vedensyvyyteen,
1 000 h) sekä suihkuvedeltä (korkea paine ja lämpötila).

Asennusasento Johdon sisäänvienti alakautta

Punnituskennojen lukumäärä 1…4

Ruuviliitoksen M12 liitinalue 3…6 mm

Ruuviliitoksen M16 liitinalue 5…10 mm

Paineentasaus Muovinen paineentasauselementti

Liitäntärasian materiaali Ruostumaton jaloteräs 1.4301 (X5CrNi 18-10) standar-
din EN 10088-3, AISI 304, JIS SUS304 mukaan

Liitäntärasian pinta 2R standardin DIN EN 10088-2 mukaan (kylmävalssat-
tu, sileähehkutettu, sileä, tasainen, heijastava)

Nettopaino 0,56 kg

Lähetyspaino 0,81 kg

Käyttölämpötila-alue -30°C…+80°C

Varastointilämpötila-alue -30°C…+80°C

Johtoruuviliitokset Muoviset johtoruuviliitokset

Eristysvastus (käyttölämpötila-alueella 95 %:n ilman-
kosteudessa ja teholla UDC = 500 V)

>1000 MΩ

3.3 Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)
Kaikki tiedot vastaavat standardia EN 61326 teollisuusalueille

Suurtaajuuksisia, sähkömagneettisia
kenttiä (80…3000 MHz)

EN 61000-4-3 10 V/mKotelo

Sähköstaattinen purkaus (ESD) EN 61000-4-2 6/8 kV

Nopeat transienttiset häiriösuureet
(purske)

EN 61000-4-4 1 kV

Iskujännitteet (syöksyaalto) 1,2/50 µs EN 61000-4-5 1 kV

Signaali- ja ohjaus-
johdot

Johdon johtamat häiriöt HF-
kytkennän kautta (0,15…80 MHz)

EN 61000-4-6 10 V
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3.4 Mitat

Kaikki mitat yksikössä mm
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4 Asennus- ja liitäntäohjeita

4.1 Yleisiä ohjeita
- Käytä vain valmistajan toimittamia johtoruuviliitoksia.

- Asenna liitäntärasia niin, että johtoruuviliitokset ovat alapuolella.

- Älä avaa liitäntärasiaa, jos siinä on jännitettä.

Huomautus:

Ympäristön lämpötiloissa > 45 °C on käytettävä johtoja, jotka soveltuvat käytettäviksi
vähintään lämpötilassa 85 °C.

4.2 Liittimet ja hyppyjohdot

Liitinkosketin 1…4 + mittausjännite, punnituskennoSignaali + vihreä

Liitinkosketin IND + mittausjännite, liitäntäjohto

Liitinkosketin 1…4 - mittausjännite, punnituskennoSignaali - harmaa

Liitinkosketin IND - mittausjännite, liitäntäjohto

Liitinkosketin 1…4 - syöttöjännite, punnituskennoSupply - sininen

Liitinkosketin IND - syöttöjännite, liitäntäjohto

Liitinkosketin 1…4 - Sense-punnituskennotSense - musta

Liitinkosketin IND - Sense-liitäntäjohto

Liitinkosketin 1…4 + Sense-punnituskennotSense + valkoi-
nen Liitinkosketin IND + Sense-liitäntäjohto

Supply + punai-
nen

Liitinkosketin 1…4 + syöttöjännite, punnituskennot
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Liitinkosketin IND + syöttöjännite, liitäntäjohto

Liitinkosketin 1…4 Punnituskennon suojusScreen keltainen

Liitinkosketin IND Liitäntäjohdon suojus

J1 Hyppyjohdin

J2 Hyppyjohdin

Yhdistää punnituskennojen syöttöjohdon
Sense-johtoon. 6-johtimellisten punnitus-
kennon johtojen molempien hyppyjohdin-
ten on oltava auki.

4.3 Sellaisten punnituskennojen liittäminen, joissa on 6-johtiminen johto
Toimitustilassa hyppyjohtimet J1 ja J2 liitinten "Sense -/Supply -" ja "Sense +/Supply +"
ovat auki, e li liitäntärasia on valmisteltu punnituskennoille, joissa on 6-johtiminen johto,
ks. luku 4.2.

4.4 Sellaisten punnituskennojen liittäminen, joissa on 4-johtiminen johto

Jos liitäntärasiaa käytetään punnituskennoille, joissa on 4-johtiminen johto,
hyppyjohtimet J1 ja J2 liitinten "Sense -/Supply -" ja "Sense +/Supply +" on juotettava.

4 Asennus- ja liitäntäohjeita Johtoliitäntärasia PR 6130/35S

Minebea Intec FI-11



4.5 Kaapelin sisäänvienti
Johtoruuviliitoksissa on tiivisterengas.
Johdot on vietävä laitteeseen ruuviliitosten läpi, jotta tiiviys voidaan varmistaa. Seuraavat
johtohalkaisijat ovat soveltuvia 5…10 mm ruuviliitoksille M16 ja 3…6 mm ruuviliitoksille
M12.
Johtimet on asennettu laitteessa liittimiin.

HUOMIO

Esinevauriot ovat mahdollisia.
Jos tiivisteosan sisäänvientiä ei käytetä, tämä on suljettava mukana toimitetulla
sulkutapilla.

HUOMIO

Esinevauriot ovat mahdollisia.
Tarkista ehdottomasti asennetut ruuviliitokset säännöllisin väliajoin tiiviyden varalta
ja tarvittaessa kiristä.
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5 Johtoliitokset

5.1 Yleisiä ohjeita
Jotta punnituskennoille tarkoitettua liitäntärasiaa voitaisiin käyttää 4-johtimellisella
johdolla, hyppyjohdinten J1 ja J2 on oltava juotettuja, ks. luku 4.2.
Johtojen sisäänviennin on tapahduttava alakautta.
Liitäntäjohtojen johtimissa ja suojuksissa on oltava johtimen päätyholkit standardin
DIN 46228-1 mukaan:

- 0,5 mm2 vihreälle, harmaalle, mustalle ja valkoiselle

- 0,75 mm2 siniselle ja punaiselle

Punnituskennojohtojen kohdalla tämä ei ole välttämätöntä.
Liitä johtimet liittimien värimerkintöjen mukaisesti .
Yhdistä suojukset liitäntäjohdon toisella puolella seuraavan laitteen potentiaalitasauksen
liitäntään (katso laitteen käsikirja), ks. luvut 5.3 ja 5.4.

5.2 Liitäntäjohto
Liitettäessä liitäntärasiaa laitteeseen, on käytettävä liitäntäjohtoa PR 6135/..
maks. pituus: 300 m.

5.3 Johtoliitokset

Huomautus:

Kaikki osat on esitetty kaavion muodossa.

Värikoodi

bk = musta

bu = sininen

gn = vihreä

gy = harmaa

rd = punainen

wh = valkoinen
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5.4 Potentiaalitasaus

HUOMIO

Oikeanlainen maadoituksen liittäminen asennettaviin osiin ja liitäntärasiaan on
erityisen tärkeää.
Lisäksi on ehdottomasti huolehdittava laitteen erillisestä maadoituksesta sekä
virtaverkon riittävästä suojauksesta salamaniskuja varten. Pelkkä suojajohtimen
liittäminen ei riitä!

Jos asennusta ei suoriteta ilmoittamiemme määräysten mukaisesti, myöntämämme
takuu raukeaa. Lisäksi koko asennuksen, mukaan lukien jännitteensyöttö, on oltava
riittävän hyvin suojattu salamaniskuilta!
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5.5 Sähköinen kulmatasaus
5.5.1 Yleisiä ohjeita

Minebea Intec-punnituskennot on valmistettu korkeiden laatuvaatimusten mukaan, ja
niiden lähtöarvot on erittäin tarkasti tasattu.
Mekaaniset epäsymmetriat saattavat kuitenkin aiheuttaa ei sallittuja
kulmakuormitusvirheitä, jotka on tasattava juottamalla vastukset.
Punnituskennojen oikeanlainen asennus ja täsmällinen suuntaus on edellytys hyville
mittaustuloksille, ja ne määrittävät huomattavassa määrin myös kulmakuormituksen
käyttäytymisen. Tämän vuoksi havaittaessa kulmavirheitä on aina ensin tarkistettava
punnituskennon asennus ja suuntaus.
Suorita tarvittaessa mekaaninen korkeudentasaus (katso punnituskennon
asennuskäsikirja).

HUOMIO

Kalibrointitarkkuuden katoaminen
Epävakaa signaali voi syntyä kosketusongelmista. Tästä seuraa siirtyvät nollapisteet,
jotka johtavat kalibrointitarkkuuden menettämiseen.

Älä käytä potentiometriä.
Käytä vain vastuksia 0…5,62Ω (1 %, P70 = 0,6 W), koko MBB0207 (ca. 2,5 × 6,5 mm)
tai CECC B.

5.5.2 Menettelytapa
Sähköinen kulmatasaus mahdollistaa kunkin yksittäisen punnituskennon herkkyyden
vähentämistä erikseen.
Vaadittu vastus voidaan tällöin laskea seuraavaa kaavaa käyttäen:

R Vastus, joka lisätään punnituskennon lähtöpiiriin
(vastus on normaalisti <7Ω).

Paino tod Painoarvo näytöllä

Paino nim Asetetun kuorman paino

RO Punnituskennon lähtövastus

Esimerkki:

Asetettu kuorma 12 000 kg

Näyttö 12,052 kg

RO 1010Ω (katso punnituskennon asennuskäsikirja)

Laskettu vastus 4,38Ω
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Seuraavat vaiheet ovat välttämättömiä, jotta kulmakuormitusvirheet voidaan
minimoida:

Näin punnituskennot tasataan viitekennon esitettyyn arvoon.

Huomautus:

Juottopylväät on tehtaalla oikosuljettu vastuksia varten.

1. Valitse viitekennoksi punnituskenno, jonka esitetty kuorma on pienin.
2. Irrota liitäntärasiasta vastaavan mittausjohdon johdinsilta (signaali +) ja juota yllä

kuvatun kaavan mukaan laskettu vastus (esimerkissä 4,38Ω).

3. Tämän jälkeen säädä vaaka uudelleen.
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6 Huolto/Korjaus/Juottotyöt/Puhdistus

6.1 Huolto
Huoltotöitä saavat suorittaa vain koulutetut ammattilaiset, jotka tuntevat tehtävään
liittyvät vaarat, annetut varotoimenpiteet huomioiden.

6.2 Korjaus
Korjaukset ovat tarkastusvelvollisia, ja vain Minebea Intec saa suorittaa ne.
Jos laitteessa on vika tai käyttöhäiriö, käänny paikallisen edustuksen Minebea Intec
puoleen korjaustoimenpiteiden käynnistämiseksi.
Laite on lähetettävä korjattavaksi tarkan ja täydellisen viankuvauksen kanssa.

6.3 Juottotyöt
Laitteelle saa suorittaa juottotöitä kulmatasausta varten.

6.4 Puhdistus

HUOMIO

Soveltumattomien puhdistusvälineiden/-aineiden käytöstä johtuva esinevaurio.
Laitteen vauriot.

Nestettä ei saa päästä laitteen sisälle.
Älä käytä aggressiivisia puhdistusaineita (liuotinaineita y m.).
Laitetta käytettäessä elintarviketeollisuudessa on käytettävä tähän tarkoitukseen
sopivia puhdistusaineita.
Käytä pehmeitä sieniä, harjoja ja liinoja.

1. Irtikytke laite verkosta ja irrota liitetty datakaapeli.
2. Puhdista laite kevyesti saippuavaahtoon kostutetulla liinalla.
3. Kuivaa laite pehmoisella liinalla.
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7 Hävittäminen

Jos pakkausta ei enää tarvita, se on toimitettava paikalliseen hävityspisteeseen tai
hyväksytylle jätteidenhävitysyhtiölle tai keräyspisteeseen. Pakkaus muodostuu
suurimmaksi osaksi ympäristöystävällisistä materiaaleista, joita voidaan käyttää
sekundääriraaka-aineina.
Tätä tuotetta ei saa hävittää – tämä koskee myös pienyrittäjiä – kotitalousjätteen
joukossa tai paikallisissa, julkisissa kierrätyspisteissä.
EU-lainsäädäntö edellyttää jäsenvaltioiltaan, että sähköiset ja elektroniset laitteet
hävitetään jäsenmaissa erillään lajittelemattomasta kunnallisjätteestä niin, että ne
voidaan uusiokäyttää.

Ennen tuotteen hävittämistä tai romuttamista tuotteessa olevat paristot on poistettava ja
hävitettävä asianmukaisessa keräyspisteessä.
Lisäohjeita on Yleisissä ehdoissamme.

Huolto-osoitteet korjauksia varten on ilmoitettu tuotteen mukana toimitetuissa
tuotetiedoissa sekä Internetissä osoitteessa www.minebea-intec.com.
Pidätämme oikeuden kieltäytyä vastaanottamasta vaarallisista aineista
kontaminoituneita tuotteita (ABC-kontaminaatio).
Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä paikallisen liikkeemme huoltohenkilökuntaan tai
huoltokeskukseemme.
Minebea Intec GmbH
Korjauskeskus
Meiendorfer Straße 205 A
22145 Hampuri, Saksa
Puh.: +49-40-67960 666
service.HH@minebea-intec.com
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8 Liite

8.1 Sertiikaatit

Juoks.nro Nimi Asiakirjanro

1 EU-Declaration of Conformity MEU17042

2 Declaration of Conformity MDC17005
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 (bg)  čeština (Мs)  dansk (da)  
    Prohlпšenъ o shoНě  Overensstemmelseserklæring  

1έ    ή    ή 
     μ 

2έ      
(2έ1)      
(2.2): 
3έ      

    έ 
ζέ П ( )  μ 
ηέ П  ( )  , ( ) 

-  ( )   
  С   μ 

θέ П     
      

,      
 μ 

ιέ   а  б  
  в,    гμ 

Aέ    ( )μ 
Aέ1  
Aέ2     

   2ί1ζή3ζήEСέ  
     

      έ 
П  ,   

     ,   
     

  έ 

 1έ εoНel výrobku ή čъslo výrobku ή platnц pouгe 
pro čъslo projektuμ 
2. Jméno a adresa výrobce (2.1) a jeho 
гplnomoМněnцho гпstupМe (2έ2)μ 
3έ Toto prohlпšenъ o shoНě se vвНпvп na výhraНnъ 
oНpověНnost výrobМeέ 
ζέ PřeНmět(в) prohlпšenъμ 
ηέ Výše popsaný přeНmět ή Výše popsanц 
přeНmětв prohlпšenъ jeήjsou ve shoНě s 
přъslušnými harmoniгačnъmi prпvnъmi přeНpisв 
Unie: 
θέ τНkaгв na přъslušnц harmoniгovanц normв, 
kterц bвlв použitв, nebo na jinц teМhniМkц 
speМifikaМe, na jejiМhž гпklaНě se shoНa 
prohlašujeμ 
7. Oznámený subjekt w provedl x a vydal 
certifikát y relevantní z hlediska z: 
A. ϊalšъ informaМe o ( )μ 
Aέ1 τгnačenъ 
A.2 Výše uveНený výrobek je v soulaНu s 
požaНavkв směrniМe Evropskцho parlamentu a 
Rady 2014/34/EU. Jedna nebo více uvedených 
evropskýМh norem již bвlв nahraгenв novými 
vвНпnъmiέ VýrobМe prohlašuje, že výrobek je v 
soulaНu i s těmito novými vвНпnъmi, neboť 
upravenц požaНavkв těМhto novýМh norem nemajъ 
na výrobek vliv. 

 1. Produktmodel / produktnummer / gælder kun 
for projektnummer: 
2. Fabrikantens (2.1) og dennes bemyndigede 
repræsentants (2.2) navn og adresse: 
3. Denne overensstemmelseserklæring udstedes 
på fabrikantens ansvar. 
4. Genstand(ene) for erklæringen: 
5. Genstanden(e) for erklæringen, som beskrevet 
ovenfor, er i overensstemmelse med den relevante 
EU-harmoniseringslovgivning: 
6. Referencer til de relevante anvendte 
harmoniserede standarder eller til de andre 
tekniske specifikationer, som der erklæres 
overensstemmelse med: 
7. Det bemyndigede organ w har foretaget x og 
udstedt attesten y, der gælder for z: 
A. Supplerende oplysninger om ( ): 
A.1 Mærkning 
A.2 Ovenstående produkt opfylder kravene i 
direktiv 2014/34/EU. En eller flere af de anførte 
europæiske standarder er allerede blevet erstattet 
af nye udgaver. Fabrikanten erklærer, at produktet 
også er i overensstemmelse med de nye udgaver, 
idet de ændrede krav i de nye standarder ikke 
berører produktet. 
 
 
 
 
 
 
 

 

      
Deutsch (de)  E  (el)  español (es)  

Konformitätserklärung  Ń  Ńυ φ Ń   Declaración de conformidad  
1. Produktmodell / Produktnummer / gilt 
ausschließlich für Projekt-Nr.: 
2. Name und Anschrift des Herstellers (2.1) und 
seines Bevollmächtigten (2.2): 
3. Die alleinige Verantwortung für die 
Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt 
der Hersteller. 
4. Gegenstände der Erklärung: 
5. Die oben beschriebenen Gegenstände der 
Erklärung erfüllen die einschlägigen 
Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: 
6. Angabe der einschlägigen harmonisierten 
Normen oder der anderen technischen 
Spezifikationen, die der Konformitätserklärung 
zugrunde gelegt wurden: 
7. Die notifizierte Stelle w hat x und die für z 
relevante Bescheinigung y ausgestellt: 
A. Zusatzangaben zu ( ): 
A.1 Kennzeichnung 
A.2 Das oben genannte Produkt erfüllt die 
Anforderungen der Richtlinie 2014/34/EU. 
Mindestens eine der aufgeführten europäischen 
Normen ist bereits durch eine neue Ausgabe 
ersetzt worden. Der Hersteller erklärt, dass das 
Produkt mit diesen neuen Ausgaben ebenfalls 
konform ist, da die geänderten Anforderungen der 
neuen Normen das Produkt nicht betreffen. 
 
 
 
 
 
 
 

 1έ Μ ń  π ń  ή α  π ń  ή 
Ńχ ł   γ α ń  α  ń υ γ υμ 

2έ Ό α α  Ł ł υ Ń  ń υ αńαŃ łυαŃń  (2έ1) 
α  ń υ ł υŃ Ł ń υ α ń π Ń π υ ń υ 

(2.2): 
3έ Η πα Ńα Ł Ń  Ńυ φ Ń  ł Ł Łłńα  

ł απ ł Ńń  łυ  ń υ αńαŃ łυαŃń έ 
ζέ ń χ  ń  Ł Ń μ 
ηέ  Ńń χ  ń  Ł Ń  π υ πł γ φłńα  
πα απ  ł α  Ń φ  ł ń  Ńχłń  
ł Ń α  łŃ α ł α Ń μ 
θέ α απ π  Ńńα Ńχłń  ł α Ń α 
π ńυπα π υ χ Ń π α   πα απ π  
Ńń  π  ńłχ  π Ł αγ αφ  Ńł Ńχ Ń  ł 
ń  π ł  Ł łńα   Ńυ φ Ń μ 
ιέ  π  γα Ń  а Ł ł γł б α  
ł Ł Ńł ń  π Ńń π ń  в π  απα ńł ńα  γ α 
z: 
Aέ Ń łńł  π φ ł  Ńχłń  ł ( )μ 
Aέ1 α Ń  
Aέ2  π α αφł  π  Ńυ φ łńα  ł 
ń  απα ń Ńł  ń  Ł γ α  2ί1ζή3ζή έ Έ α  
πł ŃŃ ńł α απ  ńα α αφł ł α łυ πα  
π ńυπα χ υ  α ń αńαŃńα ł  Ł  απ  ł  
ł Ł Ńł έ  αńαŃ łυαŃń  Ł ł  ń  ń  
π  Ńυ φ łńα  łπ Ń  ł ń  ł  γ  

ł  ł Ł Ńł , α   ń π π ł  
απα ń Ńł  ń   π ń π  Łł  łπ ł υ  
ń  π έ 

 1. Modelo de producto/número de producto / 
únicamente válido para el número de proyecto:2. 
Nombre y dirección del fabricante (2.1) y de su 
representante autorizado (2.2): 
3. La presente declaración de conformidad se 
expide bajo la exclusiva responsabilidad del 
fabricante. 
4. Objeto(s) de la declaración: 
5. El/Los objeto(s) de la declaración descritos 
anteriormente son conformes con la legislación de 
armonización pertinente de la Unión Europea: 
6. Referencias a las normas armonizadas 
pertinentes utilizadas o referencias a las otras 
especificaciones técnicas respecto a las cuales se 
declara la conformidad: 
7. El organismo notificado W ha efectuado X y 
expedido el certificado Y relevante para Z: 
A. Información adicional en ( ): 
A.1 Marcado 
A.2 El producto mencionado anteriormente 
cumple con los requisitos de la directiva 
2014/34/UE. Una o más de las normas europeas 
mencionadas ya se han substituido por nuevas 
ediciones. El fabricante declara que el producto 
también cumple con estas nuevas ediciones, ya 
que los requisitos modificados de las nuevas 
normas no afectan al producto. 
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eesti keel (et)  français (fr)  hrvatski (hr)  
Vastavusdeklaratsioon  Déclaration de conformité  Izjava o sukladnosti  
1. Tootemudel / tootenumber / kehtib vaid 
järgmise projekti puhul: 
2. Tootja nimi ja aadress (2.1) ning tema volitatud 
esindaja (2.2): 
3. Käesolev vastavusdeklaratsioon on välja antud 
tootja ainuvastutusel. 
4. Deklareeritav toode: 
5. Ülalkirjeldatud deklareeritav toode on 
kooskõlas asjaomaste liidu ühtlustamisaktidega: 
6. Viited kasutatud harmoneeritud standarditele 
või viited muudele tehnilistele 
spetsifikatsioonidele, millele vastavust 
deklareeritakse: 
7. Teavitatud asutus w teostas x ja andis välja 
tõendi z, mis on asjakohane y-le: 
A. Lisateave järgmise kohta ( ): 
A.1 Märgistus 
A.2 Ülalmainitud toode on kooskõlas direktiivi 
2014/34/EL nõuetega. Üks või mitu nimetatud 
Euroopa standardit on asendatud juba uute 
väljaannetega. Tootja kinnitab, et toode on 
kooskõlas ka nende uute väljaannetega, kuna uute 
standardite muudetud nõuded ei mõjuta toodet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. Modèle / numéro de produit / valable 
uniquement pour le numéro de projet: 
2. Nom et adresse du fabricant (2.1) et de son 
mandataire (2.2) : 
3. La présente déclaration de conformité est 
établie sous la seule responsabilité du fabricant. 
4. Objet(s) de la déclaration : 
5. Le ou les objets de la déclaration décrite ci-
dessus est/sont conforme(s) à la législation 
Н’harmonisation Нe l’Union appliМable : 
6. Références des normes harmonisées pertinentes 
appliquées ou des autres spécifications techniques 
par rapport auxquelles la conformité est déclarée : 
ιέ δ’organisme notifiц а a effeМtuц б et a цtabli 
l’attestation в appliМable р г : 
A. Informations complémentaires relatives à ( ) : 
A.1 Marquage 
A.2 Le produit susmentionné est conforme aux 
exigences de la directive 2014/34/UE. Une ou 
plusieurs des normes européennes mentionnées 
ont déjà été remplacées par de nouvelles éditions. 
Le fabricant déclare que le produit est également 
conforme à ces nouvelles éditions, dans la mesure 
où les exigences modifiées des nouvelles normes 
n’affeМtent pas le proНuitέ 
 

 1. Model proizvoda / broj proizvoda / vrijedi 
samo za broj projekta: 
2έ σaгiv i aНresa proiгvođača (2έ1) i njegovog 
ovlaštenog гastupnika (2έ2)μ 
3. Za izdavanje ove izjave o sukladnosti 
oНgovoran je isključivo proiгvođačέ 
4. Predmet(i) izjave: 
5. Predmet(i) navedene izjave je/su u skladu s 
mjerodavnim zakonodavstvom Unije o 
usklađivanjuμ 
θέ Poгivanja na relevantne primjenjene usklađene 
norme ili pozivanja na ostale tehničke 
specifikacije u vezi s kojima se izjavljuje 
sukladnost: 
7. Prijavljeno tijelo w provelo je x i izdalo 
certifikat y koji je relevantan za z: 
A. Dodatne informacije o proizvodu ( ): 
Aέ1 τгnačavanje 
A.2 Prethodno navedeni proizvod u skladu je sa 
гahtjevima ϊirektive 2ί1ζή3ζήEUέ JeНna ili više 
naveНenih europskih normi veΕ je гamijenjeno 
novim iгНanjimaέ Proiгvođač iгjavljuje Нa je 
proizvod u skladu i s tim novim izdanjima, jer se 
izmijenjeni zahtjevi tih novih normi ne odnose na 
proizvod. 

 

magyar (hu)  italiano (it)  δatvių kalba (lt)  
εegfelelősцgi nвilatkoгat  Dichiarazione di conformità  Atitikties deklaracija  
1. Termékmodell / termékszám / kizárólag az 
alábbi projektszámhoz érvényes: 
2. A gyártó (2.1) vagy adott esetben 
meghatalmazott kцpviselőjцnek (2έ2) neve цs 
címe: 
3έ Eгt a megfelelősцgi nвilatkoгatot a gвпrtя 
kiгпrяlagos felelőssцge mellett aНjпk kiέ 
4. A nyilatkozat tárgya(i): 
5. A fent ismertetett nyilatkozat tárgya megfelel a 
vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályoknak: 
6. Az alkalmazott harmonizált szabványokra való 
hivatkoгпs vagв aг aгokra aг egвцb műsгaki 
leírásokra való hivatkozás, amelyekkel 
kapМsolatban megfelelősцgi nвilatkoгatot tettekμ 
7. A(z) w bejelentett szervezet elvégezte a(z) x 
eljárást, és kiállította a(z) z kapcsolódó y 
tanúsítványát: 
A. További információk ( ): 
A.1 Jelölés 
A.2 A fentebb megnevezett termék megfelel a 
2014/34/EU irányelvben foglalt 
követelményeknek. Egy vagy több említett 
Európai szabvány a kiállítás óta frissült. A gyártó 
kijelenti, hogy a termék megfelel a szabványok 
legújabb kiadásában foglalt követelményeknek, 
mivel a szabvány módosításai nem érintik az 
adott terméket. 

 1. Modello di prodotto / numero di prodotto / 
valido unicamente per numero di progetto: 
2. Nome e indirizzo del fabbricante (2.1) e del 
relativo rappresentante autorizzato (2.2): 
3. La presente dichiarazione di conformità è 
rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del 
fabbricante. 
4. Oggetto/i della dichiarazione: 
5. L'oggetto o gli oggetti della dichiarazione di 
cui sopra sono conformi alla pertinente normativa 
Нi armoniггaгione Нell’Unioneμ 
6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate 
utilizzate o riferimenti alle altre specifiche 
tecniche in relazione alle quali è dichiarata la 
conformità: 
7. L'organismo notificato w ha effettuato x e 
rilasciato il certificato y pertinente a z: 
A. Informazioni aggiuntive su ( ): 
A.1 Marcatura 
A.2 Il prodotto menzionato in precedenza è 
conforme alle prescrizioni della direttiva 
2014/34/UE. Una o più norme UE menzionate 
sono già state sostituite da nuove versioni. Il 
fabbricante dichiara che il prodotto è conforme 
anche alle nuove versioni in quanto le prescrizioni 
modificate delle nuove norme non interessano il 
prodotto. 

 1. Gaminio modelis / gaminio numeris / galioja 
tik projekto numeriui: 
2έ ύamintojo (2έ1) ir jo įgaliotojo atstovo (2έ2) 
pavadinimas ir adresas: 
3έ Ši atitikties НeklaraМija išНuota tik gamintojo 
atsakomybe. 
4. Deklaracijos objektas (objektai): 
ηέ Pirmiau aprašвtas НeklaraМijos objektas 
(objektai) atitinka susijusius derinamuosius 
Sąjungos teisės aktusμ 
θέ Susijusių taikвtų Нarniųjų stanНartų nuoroНos 
arba kitų teМhninių speМifikaМijų, pagal kurias 
buvo deklaruota atitiktis, nuorodos: 
ιέ σotifikuotoji įstaiga а atliko б ir išНavė 
sertifikatą в Нėl гμ 
A. Papildoma informacija ( ): 
Aέ1 Ženklinimas 
A.2 Pirmiau nurodytas gaminys atitinka 
Direktyvos 2014/34/ES reikalavimus. Vienas ar 
keli nurodyti Europos standartai jau pakeisti nauja 
redakcija. Gamintojas patvirtina, kad gaminys 
taip pat atitinka naująją reНakМiją, nes pakeisti 
naujųjų stanНartų reikalavimai gaminiui poveikio 
neturi. 
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latviešu valoНa (lv)  malti (mt)  nederlands (nl)  
Atbilstības НeklarāМija  ϊikjaraггjoni ta’ konformitр Conformiteitsverklaring  
1. Produkta modelis / produkta numurs ή Нerīgs 
tikai projektam Nr.: 
2έ Ražotāja (2έ1έ) un tā pilnvarotā pārstāvja (2έ2έ) 
nosaukums un adrese: 
3έ Šī atbilstības НeklarāМija ir iгНota vienīgi uг 
ražotāja atbilНībuέ 
ζέ ϊeklarāМijas priekšmets vai priekšmetiμ 
ηέ Iepriekš aprakstītais НeklarāМijas priekšmets vai 
priekšmeti atbilst attieМīgajam Savienības 
saskaņošanas tiesību aktamμ 
θέ AtsauМes uг attieМīgajiem iгmantojamiem 
saskaņotajiem stanНartiem vai uг Мitām 
tehniskajām speМifikāМijām, attieМībā uг ko tiek 
Нeklarēta atbilstībaμ 
ιέ Paгiņotā struktūra а ir veikusi б un iгsniegusi 
sertifikātu в, kas attieМas uг гμ 
Aέ PapilНu informāМija par ( )μ 
Aέ1έ εarķējums 
Aέ2έ Iepriekš minētais proНukts atbilst ϊirektīvas 
2ί1ζή3ζήES prasībāmέ Viens vai vairāki no 
minētajiem Eiropas stanНartiem jau ir aiгstāti ar 
jaunām versijāmέ Ražotājs aplieМina, ka proНukts 
atbilst arī šīm jaunajām versijām, jo jauno 
stanНartu mainītās prasības neietekmē proНuktuέ 

 1. Mudell tal-prodott / numru tal-prodott / validu 
biss għan-numru tal-proġettμ 
2. L-isem u l-indirizz tal-manifattur (2.1) u tar-
rappreżentant aаtoriггat tiegħu (2έ2)μ 
3. Din id-Нikjaraггjoni ta’ konformitр tinħareġ 
taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur. 
4. L-għan(ijiet) taН-dikjarazzjoni: 
5. L-għan(ijiet) taН-dikjarazzjoni deskritt(i) hawn 
fuq huwa(huma) konformi mal-leġislaггjoni ta’ 
armonizzazzjoni rilevanti tal-Unjoni: 
6. Ir-referenгi għall-istandards armonizzati 
rilevanti li ntużaа, jeа ir-referenгi għall-
ispeċifikaггjonijiet tekniċi l-oħra li skonthom qeН 
tiġi ННikjarata l-konformità: 
7. Il-korp notifikat а аettaq б u ħareġ iċ-
ċertifikat в rilevanti għal гμ 
A. Informazzjoni addizzjonali fuq ( ): 
A.1 Immarkar 
A.2 Il-prodott msemmi hawn fuq huwa 
f’konformitр mar-rekаiżiti taН-Direttiva 
2ί1ζή3ζήUEέ WieħeН jeа aktar mill-Istandards 
Ewropej imsemmija Нiġр ġeа sostitаiti 
b’eНiггjonijiet ġoННa bissέ Il-manifattur jiddikjara 
li l-proНott huаa konformi аkoll ma’ Нaаn l-
eНiггjonijiet ġoННa, għaб ir-rekаiżiti tal-
Istandards il-ġoННa ma jaffettаaаб il-prodott 
 
 
 
 
 
 
 

 1. Productmodel / productnummer / uitsluitend 
geldig voor projectnummer: 
2. Naam en adres van de fabrikant (2.1) en zijn 
gemachtigde (2.2): 
3. Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt 
onder volledige verantwoordelijkheid van de 
fabrikant. 
4. Voorwerp(en) van de verklaring: 
5. Het (de) hierboven beschreven voorwerp(en) is 
(zijn) in overeenstemming met de desbetreffende 
harmonisatiewetgeving van de Unie: 
6. Vermelding van de toegepaste relevante 
geharmoniseerde normen of van de overige 
technische specificaties waarop de 
conformiteitsverklaring betrekking heeft: 
7. De aangemelde instantie w heeft een x 
uitgevoerd en het certificaat y verstrekt dat 
relevant is voor z: 
A. Aanvullende informatie over ( ): 
A.1 Markering 
A.2 Het bovengenoemde product voldoet aan de 
eisen van Richtlijn 2014/34/EU. Een of meer van 
de genoemde Europese normen zijn inmiddels 
vervangen door nieuwe versies. De fabrikant 
verklaart dat het product ook aan deze nieuwe 
versies voldoet, aangezien de gewijzigde eisen 
van de nieuwe normen geen gevolgen hebben 
voor het product. 

 

      
polski (pl)  português (pt)  romсnă (ro)  

ϊeklaraМja гgoНnośМi  Declaração de conformidade  ϊeМlarație Нe Мonformitate  
1έ εoНel proНuktu ή numer proНuktu ή аażnв 
авłąМгnie Нla projektu o numerгeμ 
2. Nazwa i adres producenta (2.1) oraz jego 
upoаażnionego prгeНstaаiМiela (2έ2)μ 
3έ σiniejsгa НeklaraМja гgoНnośМi авНana гostaje 
na авłąМгną oНpoаieНгialnośΕ proНuМentaέ 
4. Przedmiot(-y) deklaracji: 
ηέ Wвmienionв poавżej prгeНmiot (lub 
przedmioty) niniejszej deklaracji jest zgodny 
z oНnośnвmi авmaganiami unijnego 
prawodawstwa harmonizacyjnego: 
θέ τНаołania Нo oНnośnвМh norm 
zharmonizowanych, które zastosowano, lub 
do innych specyfikacji technicznych, w stosunku 
do ktяrвМh Нeklaroаana jest гgoНnośΕμ 
ιέ JeНnostka notвfikoаana а prгeproаaНгiła б 
i wydała Мertвfikat в oНpoаieНni Нla гμ 
A. Informacje dodatkowe o ( ): 
A.1 Oznakowanie 
Aέ2 Wвżej авmienionв proНukt jest гgoНnв 
z wymaganiami Dyrektywy 2014/34/UE. 
Co najmniej jedna wymieniona norma europejska 
гostała już гastąpiona noавm авНaniemέ 
ProНuМent ośаiaНМгa, że proНukt spełnia 
авmagania także takiМh noавМh авНań norm, 
gНвż гmienione авmagania гaаarte а nowych 
normach nie mają аpłваu na produkt. 
 
 
 

 1. Modelo do produto / número do produto / 
somente válido para o número de projeto: 
2. Nome e endereço do fabricante (2.1) e do seu 
mandatário (2.2): 
3. A presente declaração de conformidade é 
emitida sob a exclusiva responsabilidade do 
fabricante. 
4. Objeto(s) da declaração: 
5. O(s) objeto(s) da declaração acima descrito(s) 
está(ão) em conformidade com a legislação 
aplicável de harmonização da União: 
6. Referências às normas harmonizadas aplicáveis 
utilizadas ou às outras especificações técnicas em 
relação às quais é declarada a conformidade: 
7. O organismo notificado w realizou x e emitiu o 
certificado y relevante para z: 
A. Informações complementares relativa a ( ): 
A.1 Marcação 
A.2 O produto acima mencionado está em 
consonância com os requisitos da diretiva 
2014/34/UE. Uma ou mais das Normas Europeias 
mencionadas acima já foram substituídas por 
novas edições. O fabricante declara que o produto 
também está em conformidade com essas novas 
edições, uma vez que os requisitos alterados 
dessas novas Nor,as não afetam o produto. 

 1. εoНelul Нe proНus ή σumăr proНus ή valabil 
numai pentru numărul proieМtuluiμ 
2. ϊenumirea și aНresa proНuМătorului (2έ1) și a 
repreгentantului său autoriгat (2έ2)μ 
3έ Preгenta НeМlarație Нe Мonformitate este emisă 
pe răspunНerea eбМlusivă a proНuМătoruluiέ 
ζέ τbieМtul (obieМtele) НeМlarațieiμ 
ηέ τbieМtul (obieМtele) НeМlarației НesМrise mai sus 
sunt în Мonformitate Мu legislația relevantă Нe 
armonizare a Uniunii: 
6. Trimiteri la standardele armonizate relevante 
folosite sau trimiteri la Мelelalte speМifiМații 
tehniМe în legătură Мu Мare se НeМlară 
conformitatea: 
7. Organismul notificat а a efeМtuat б și a emis 
МertifiМatul в Мorespunгător pentru гμ 
Aέ Informații suplimentare Нespre ( )μ 
A.1 Marcaj 
Aέ2 ProНusul menționat anterior respeМtă Мerințele 
directivei 2014/34/UE. Unul sau mai multe din 
stanНarНele europene menționate sunt Нeja 
înloМuite Нe noi eНițiiέ ProНuМătorul НeМlară faptul 
Мă proНusul respeМtă Нe asemenea aМeste noi 
eНiții, așaНar Мerințele moНifiМate ale noilor 
stanНarНe nu afeМteaгă proНusulέ 
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slovenčina (sk)  slovenščina (sl)  suomi (fi)  
Vyhlásenie o zhode  Izjava o skladnosti  Vaatimustenmukaisuusvakuutus 
1έ εoНel výrobku ή čъslo výrobku ή platnц len pre 
čъslo projektuμ 
2. Meno/názov a adresa výrobcu (2.1) a jeho 
splnomocneného zástupcu (2.2): 
3. Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na vlastnú 
гoНpoveНnosť výrobМuέ 
4. Predmet(-y) vyhlásenia: 
ηέ UveНený preНmet či uveНenц preНmetв 
vвhlпsenia sú v гhoНe s prъslušnými 
harmoniгačnými prпvnвmi preНpismi Únieμ 
θέ τНkaгв na prъslušnц použitц harmoniгovanц 
normy alebo odkazy na iné technické 
špeМifikпМie, v súvislosti s ktorými sa zhoda 
vyhlasuje: 
7. Notifikovaný orgán w vykonal x a vydal 
certifikát y relevantný pre z: 
Aέ ϊoplňujúМe informпМie o ( )μ 
Aέ1 τгnačenie 
Aέ2 Vвššie uveНený výrobok je v súlaНe s 
požiaНavkami smerniМe 2ί1ζή3ζήEÚέ JeНna alebo 
viaceré z uvedených eurяpskвМh noriem sú už 
nahradené novými vydaniami. Výrobca 
vвhlasuje, že výrobok je v гhoНe aj s týmto 
novými vвНaniami, pretože гmenenц požiaНavkв 
nových noriem nemajú na výrobok vplyv. 
 
 
 
 
 
 

 1έ εoНel proiгvoНa ή serijska številka proiгvoНa ή 
veljavno samo гa številko projektaμ 
2. Ime in naslov proizvajalca (2.1) ter njegovega 
pooblaščenega гastopnika (2έ2)μ 
3. Za izdajo te izjave o skladnosti je odgovoren 
iгključno proiгvajaleМέ 
4. Predmet(i) izjave: 
5. Predmet(i) navedene izjave je (so) v skladu z 
ustrezno zakonodajo Unije o harmonizaciji: 
6. Sklicevanja na uporabljene ustrezne 
harmonizirane standarde ali sklicevanja na druge 
tehnične speМifikaМije v гveгi s sklaНnostjo, ki je 
navedena v izjavi: 
ιέ Priglašeni organ а je iгveНel б in iгНal 
certifikat y, pomemben za z: 
A. Dodatne informacije o ( ): 
A.1 Oznaka 
A.2 Zgoraj navedeni proizvod je v skladu z 
гahtevami Нirektive 2ί1ζή3ζήEUέ Enega ali več 
omenjenih evropskih stanНarНov so že 
nadomestile nove izdaje. Proizvajalec izjavlja, da 
je proizvod skladen s temi novimi izdajami, saj 
spremenjene zahteve novih standardov ne 
vplivajo na proizvod. 

 1. Tuotemalli / tuotenumero / koskee vain 
projektinumeroa: 
2. Valmistajan (2.1) ja valtuutetun edustajan (2.2) 
nimi ja osoite: 
3. Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on 
annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla. 
4. Vakuutuksen kohde (kohteet): 
5. Edellä kuvattu (kuvatut) vakuutuksen kohde 
(kohteet) on (ovat) asiaa koskevan unionin 
yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimusten 
mukainen (mukaisia): 
6. Viittaus niihin asiaa koskeviin 
yhdenmukaistettuihin standardeihin, joita on 
käytetty, tai viittaus muihin teknisiin eritelmiin, 
joiden perusteella vaatimustenmukaisuusvakuutus 
on annettu: 
7. Ilmoitettu laitos w suoritti x ja antoi 
todistuksen y liittyen z: 
A. Lisätietoja ( ): 
A.1 Merkintä 
A.2 Yllä mainittu tuote vastaa direktiivin 
2014/34/EU vaatimuksia. Yksi tai useampi 
mainituista eurooppalaisista standardeista on jo 
korvattu uusilla painoksilla. Valmistaja vakuuttaa, 
että tuote vastaa myös näitä uusia painoksia, 
koska uusien standardien muutetut määräykset 
eivät vaikuta tuotteeseen. 

 

      
svenska (sv)      

Försäkran om överensstämmelse     
1. Produktmodell / produktnummer / gäller endast 
för projektnummer: 
2. Tillverkarens namn och adress (2.1) och dess 
auktoriserade representant (2.2): 
3. Denna försäkran om överensstämmelse 
utfärdas på tillverkarens eget ansvar. 
4. Föremål för försäkran: 
5. Föremålet/föremålen för försäkran ovan 
överensstämmer med den relevanta 
harmoniserade unionslagstiftningen: 
6. Hänvisningar till de relevanta harmoniserade 
standarder som använts eller hänvisningar till de 
andra tekniska specifikationer enligt vilka 
överensstämmelsen försäkras: 
7. Det anmälda organet w har utfört x och utfärdat 
intyget y relevant för z: 
A. Ytterligare information om ( ): 
A.1 Märkning 
A.2 Ovan nämnda produkt är i linje med kraven i 
direktiv 2014/34/EU. En eller flera av de nämnda 
europeiska standarderna har redan ersatts av nya 
upplagor. Tillverkaren försäkrar att produkten 
även överensstämmer med dessa nya upplagor, då 
de ändrade kraven i de nya standarderna inte 
påverkar produkten. 
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