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Voorwoord
Beslist in acht nemen!
Alle gegevens in dit document zijn - voor zover niet wettelijk verplicht - niet bindend voor Minebea Intec en zijn
voorbehouden aan wijzigingen. De bediening/installatie van het product mag uitsluitend worden uitgevoerd
door geschoold, vakkundig en ter zake kundig personeel. Bij communicatie over dit product a.u.b. het type, de
benaming en het versienummer/serienummer vermelden, evenals alle met het product samenhangende
licentienummers.

Opmerking
Delen van dit document zijn auteursrechtelijk beschermd. Het mag niet worden gewijzigd of gekopieerd en
zonder verwerving of schriftelijke toestemming van de eigenaar van het copyright (Minebea Intec) niet worden
gebruikt. Door het product te gebruiken stemt u in met de bovenstaande bepalingen.
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1 Inleiding

1.1 Lees het handboek
- Lees het handboek grondig en volledig door voordat u met het product aan het werk

gaat.

- Dit handboek maakt deel uit van het product. Bewaar het op een goed bereikbare en
veilige plek.

1.2 Zo zien aanwijzingen eruit
1. - n. staan voor stappen die op volgorde uitgevoerd moeten worden.

1.3 Zo zien lijsten eruit
- Geven een opsomming aan.

1.4 Zo zien menu's en softkeys eruit
[ ] Kader menu-items en softkeys.
Voorbeeld:
[Start]- [Programma's]- [Excel]

1.5 Zo zien veiligheidsinstructies eruit
Met signaalwoorden wordt de ernst van het gevaar aangegeven, wanneer de
maatregelen voor beveiliging niet in acht worden genomen.

GEVAAR

Waarschuwing voor persoonlijk letsel
GEVAAR, dat direct dreigt en dat tot de dood of tot ernstige, onherstelbare
verwondingen leidt wanneer de betrefende voorzorgsmaatregelen niet in acht worden
genomen.

De benodigde voorzorgsmaatregelen trefen.

WAARSCHUWING

Waarschuwing voor een gevaarlijke locatie en/of persoonlijk letsel
WAARSCHUWING voor een mogelijk optredende situatie met de dood en/of ernstige,
onherstelbare verwondingen tot gevolg, wanneer de betrefende voorzorgsmaatregelen
niet in acht worden genomen.

De benodigde voorzorgsmaatregelen trefen.

staat voor een stap.
beschrijft het resultaat van een stap.
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VOORZICHTIG

Waarschuwing voor persoonlijk letsel.
VOORZICHTIG voor een mogelijk optredende situatie met lichte, herstelbare
verwondingen tot gevolg, wanneer de betrefende voorzorgsmaatregelen niet in acht
worden genomen.

De benodigde voorzorgsmaatregelen trefen.

LET OP

Waarschuwing voor materiële schade en/of schade aan het milieu.
LET OP voor een mogelijk optredende situatie met materiële schade en/of schade aan
het milieu tot gevolg, wanneer de betrefende voorzorgsmaatregelen niet in acht
worden genomen.

De benodigde voorzorgsmaatregelen trefen.

Opmerking:

Gebruikstips, nuttige informatie en aanwijzingen.

1.6 Hotline
Telefoon: +49.40.67960.444
Fax: +49.40.67960.474
E-mail: help@minebea-intec.com
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2 Veiligheidsinstructies

2.1 Algemene aanwijzingen

VOORZICHTIG

Waarschuwing voor persoonlijk letsel.
Het product heeft de fabriek in veiligheidstechnisch perfecte staat verlaten.

Om deze staat te behouden en een veilig gebruik te garanderen, moet de gebruiker
de instructies en waarschuwingen in deze documentatie opvolgen.

2.2 Gebruik conform het beoogde gebruiksdoel
De kabelaansluitdoos is ontwikkeld voor toepassingen bij het wegen van tanks en
reservoirs.
Hij is niet goedgekeurd voor het gebruik in een explosiegevaarlijke omgeving.
Bediening, inbedrijfstelling en onderhoud van het product mogen alleen door opgeleid
en vakbekwaam personeel plaatsvinden, dat de daarmee verbonden gevaren kent en
vermijdt of zich daartegen beschermt.
Het apparaat is volgens de huidige stand van de techniek ontwikkeld.
De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door andere
systeemcomponenten of door ondeskundig gebruik van het product. Door de benutting
van het product worden de bovengenoemde bepalingen bevestigd.
De volgende tabel toont de conform het gebruiksdoel inzetbare en niet inzetbare
weegcellen.

Inzetbare weegcellen Niet inzetbare weegcellen

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/.., alle types

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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Inzetbare weegcellen Niet inzetbare weegcellen

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 Controle van binnenkomende goederen
De zending moet op volledigheid worden gecontroleerd. Door middel van een visuele
controle moet worden vastgesteld of de zending beschadigd is. Een klacht moet
onmiddellijk bij de leverancier worden ingediend. Een verkoop- of servicepunt van
Minebea Intec moet worden ingelicht.

2.4 Voor de inbedrijfstelling

LET OP

Visuele controle!
Controleer voor de inbedrijfstelling, en na opslag en transport, of het apparaat geen
mechanische beschadigingen vertoont.

2.5 Reparatie en onderhoud
2.5.1 Algemene aanwijzingen

Reparaties moeten worden geïnspecteerd en kunnen alleen bij Minebea Intec worden
uitgevoerd.
Neem bij een defect of functiestoring contact op met uw lokale vertegenwoordiging van
Minebea Intec, om de reparatie in gang te zetten.
Het apparaat moet voorzien van een precieze en complete foutomschrijving ter reparatie
worden opgestuurd.
Onderhoudswerkzaamheden mogen uitsluitend met inachtneming van de noodzakelijke
veiligheidsmaatregelen worden uitgevoerd door een geschoolde vakman die de daarmee
samenhangende gevaren kent.
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3 Speciicaties

3.1 Leveromvang

Pos. Benaming

1 Deksel

2 Kast incl. elektronica

3 Afdichtingsring voor M16

4 Afsluitstop 6 mm (3×)

5 Kabelconnector M16

6 Kabelconnector M12 (4×)

7 Afdichtingsring voor M12 (4×)

8 Afdichting

9 Bruggen voor de hoekcompensatieweerstanden

10 Drukcompensatie-element

Voor de volgende posities is er geen afbeelding:

11 Boorsjabloon

12 Beknopte handleiding
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3.2 Technische gegevens

Beschermingsgraden conform DIN EN 60529
IP68, IP69:
stofdicht en beschermd tegen het binnendringen van
water met schadelijke gevolgen bij onderdompeling
(0,5 m waterdiepte, 1.000 h) en tegen waterstralen
(hoge druk en temperatuur).

Inbouwstand Kabelinvoer van onderen

Aantal weegcellen 1…4

Klembereik kabelwartel M12 3…6 mm

Klembereik kabelwartel M16 5…10 mm

Drukcompensatie Kunststof drukcompensatie-element

Materiaal van de aansluitdoos Roestvrij staal 1.4301 (X5CrNi 18-10) conform
EN 10088-3, AISI 304, JIS SUS304

Oppervlak van de aansluitdoos 2R conform DIN EN 10088-2 (koudgewalst, blank geg-
loeid, glad, blank, relecterend)

Netto gewicht 0,56 kg

Verzendgewicht 0,81 kg

Gebruikstemperatuurbereik -30°C…+80°C

Opslagtemperatuurbereik -30°C…+80°C

Kabelwartels Kunststof kabelwartels

Isolatieweerstanden (in het gebruikstemperatuurbe-
reik bij 95 % luchtvochtigheid en UDC = 500 V)

>1000 MΩ

3.3 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)
Alle gegevens in overeenstemming met EN 61326 voor industrie

Hoogfrequente elektromagnetische
velden (80…3000 MHz)

EN 61000-4-3 10 V/mBehuizing

Elektrostatische ontlading (ESD) EN 61000-4-2 6/8 kV

Snelle transiënte storingen (burst) EN 61000-4-4 1 kV

Spanningpulsen (surge) 1,2/50 µs EN 61000-4-5 1 kV

Signaal- en stuurlei-
dingen

Kabelgeleide storingen door HF-
koppeling (0,15…80 MHz)

EN 61000-4-6 10 V
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3.4 Afmetingen

alle afmetingen in mm
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4 Instructies voor montage en aansluiting

4.1 Algemene aanwijzingen
- Alleen de door de producent geleverde metalen kabelwartels gebruiken.

- De aansluitkast zo monteren, dat de kabelwartels zich aan de onderzijde bevinden.

- De aansluitkast niet openen wanneer er spanning op staat.

Opmerking:

Bij omgevingstemperaturen >45 °C moeten kabels worden gebruikt, die voor minstens
85 °C geschikt zijn.

4.2 Aansluitklemmen en bruggen

Klemcontact 1…4 + Meetspanning weegcellenSignaal + groen

Klemcontact IND + Meetspanning verbindingskabel

Klemcontact 1…4 - Meetspanning weegcellenSignaal - grijs

Klemcontact IND - Meetspanning verbindingskabel

Klemcontact 1…4 - Voedingsspanning weegcellenSupply - blauw

Klemcontact IND - Voedingsspanning verbindingskabel

Klemcontact 1…4 - Sense weegcellenSense - zwart

Klemcontact IND - Sense verbindingskabel

Klemcontact 1…4 + Sense weegcellenSense + wit

Klemcontact IND + Sense verbindingskabel

Supply + rood Klemcontact 1…4 + Voedingsspanning weegcellen
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Klemcontact IND + Voedingsspanning verbindingskabel

Klemcontact 1…4 Afscherming weegcellenScreen geel

Klemcontact IND Afscherming verbindingskabel

J1 Brug

J2 Brug

Verbindt de voedingskabel van de
weegcellen met Sense-kabel. Bij 6-aderige
weegcelkabels moeten beide bruggen
geopend zijn.

4.3 Aansluiting van weegcellen met 6-aderige kabel
Bij alevering zijn de draadbruggen J1 en J2 tussen de klemmen "Sense -/Supply -" en
"Sense +/Supply +" geopend, d.w.z.: de aansluitkast is voorbereid op weegcellen met
6-aderige kabels, zie hoofdstuk 4.2.

4.4 Aansluiting van weegcellen met 4-aderige kabel

Als de aansluitkast voor weegcellen met 4-aderige kabels moet worden gebruikt, moeten
de draadbruggen J1 en J2 tussen de klemmen "Sense -/Supply -" en "Sense +/Supply +"
worden ingesoldeerd.
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4.5 Kabeldoorvoer
De kabelwartels zijn elk van een afdichtende klemring voorzien.
De kabels moeten door de kabelwartels in het apparaat worden geleid om de dichtheid te
verzekeren. Geschikt zijn kabeldiameters van 5…10 mm voor de kabelwartel M16 en
3…6 mm voor de kabelwartel M12.
De kabeladers worden in het apparaat op de klemmen geplaatst.

LET OP

Materiële schade is mogelijk.
Als een doorvoeropening niet wordt benut, moet deze opening van een van de
bijgeleverde afsluitstiften worden voorzien.

LET OP

Materiële schade is mogelijk.
De gemonteerde kabelwartels absoluut met regelmatige tussenpozen op dichtheid
controleren en zo nodig aandraaien.
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5 Kabelverbindingen

5.1 Algemene aanwijzingen
Om de verbindingskast voor weegcellen met 4-aderige kabels te kunnen gebruiken,
moeten de jumpers J1 en J2 worden ingesoldeerd, zie hoofdstuk 4.2.
De kabelinvoer moet van onder af plaatsvinden.
De aders en afscherming van de verbindingskabels voorzien van adereindhulzen conform
DIN 46228-1:

- 0,5 mm2 voor groen, grijs, zwart en wit

- 0,75 mm2 voor blauw en rood

Bij de weegcelkabels is dit niet nodig.
De aders conform de kleurmarkeringen op de klemmen aansluiten .
De afschermingen op de andere zijde van de verbindingskabel met de aansluiting van de
potentiaalverefening van het volgende apparaat (zie apparaathandboek) verbinden, zie
hoofdstuk 5.3 en 5.4.

5.2 Verbindingskabels
Voor de verbinding van de aansluitkast naar het apparaat moet de verbindingskabel
PR 6135/.. worden gebruikt, max. lengte: 300 m.

5.3 Kabelverbindingen

Opmerking:

Alle componenten zijn alleen schematisch weergegeven.

Kleurcode

bk = zwart

bu = blauw

gn = groen

gy = grijs

rd = rood

wh = wit
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5.4 Potentiaalverefening

LET OP

De correcte aansluiting van de aarde op de inbouwcomponenten en de aansluitkast
is bijzonder belangrijk.
Een aanvullende afzonderlijke aarding van het apparaat evenals een voldoende
bescherming van het stroomnet tegen blikseminslag mag beslist niet worden nagelaten.
Alleen het aansluiten van een randaarde aanbrengen is niet voldoende!

Als de installatie niet conform onze voorschriften wordt uitgevoerd, vervalt de
garantie. In het bijzonder moet de gehele installatie, inclusief de voeding,
voldoende zijn beveiligd tegen blikseminslag!
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5.5 Elektrische hoekuitlijning
5.5.1 Algemene aanwijzingen

Weegcellen van Minebea Intec worden vervaardigd volgens hoge kwaliteitsnormen en
beschikken over zeer nauwkeurig aangepaste uitgangswaarden.
Desondanks kunnen door mechanische asymmetrieën ontoelaatbare hoeklastfouten
optreden, die moeten worden gecorrigeerd door het insolderen van weerstanden.
De correcte inbouw en de exacte uitlijning van weegcellen zijn bepalend voor goede
meetresultaten en bepalen ook in belangrijke mate het gedrag bij hoeklasten. Daarom
moet bij een waargenomen hoekfout altijd eerst de inbouw en uitlijning van de weegcel
worden gecontroleerd.
Zo nodig een mechanische hoogtecorrectie uitvoeren (zie Installatiehandboek van de
weegcel).
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LET OP

Verlies van de ijkingsnauwkeurigheid
Een instabiel signaal kan ontstaan door contactproblemen. Deze veroorzaken
wisselende nulpunten, die verlies van de ijkingsnauwkeurigheid tot gevolg hebben.

Gebruik geen potentiometer.
Gebruik alleen weerstanden van 0…5,62Ω (1 %, P70 = 0,6 W) van het formaat
MBB0207 (ca. 2,5 × 6,5 mm) of CECC B.

5.5.2 Handelwijze
De elektrische hoekcompensatie maakt het mogelijk om de gevoeligheid voor elke
weegcel afzonderlijk te reduceren.
De vereiste weerstand kan daarbij worden berekend met de volgende formule:

R Weerstand die in de uitgangscirkel van de weegcel
wordt ingevoegd (de weerstandswaarde is normali-
ter <7Ω).

Gewicht Werkelijk Gewichtswaarde op het display

Gewicht Beoogd Gewicht van de opgelegde last

RO Uitgangsweerstand van de weegcel

Voorbeeld:

Opgelegde last 12.000 kg

Display 12.052 kg

RO 1010Ω (zie Installatiehandboek van de weegcel)

Berekende weerstand 4,38Ω

De volgende stappen zijn noodzakelijk om de hoeklastfouten te minimaliseren:

Zo worden de weegcellen aangepast aan de aangegeven waarde van de referentiecel.

Opmerking:

In de fabriek zijn de soldeerpinnen voor de weerstanden kortgesloten.

1. De weegcel met de laagste aangegeven last als referentiecel kiezen.
2. In de verbindingskast de jumper van de betrefende meetkabel (signaal +)

verwijderen en een volgens de bovengenoemde formule berekende weerstand
insolderen (in het voorbeeld 4,38Ω).

3. Daarna de weegschaal opnieuw instellen.
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6 Onderhoud/Reparatie/Soldeerwerkzaamheden/Reiniging

6.1 Onderhoud
Onderhoudswerkzaamheden mogen uitsluitend met inachtneming van de noodzakelijke
veiligheidsmaatregelen worden uitgevoerd door een geschoolde vakman die de daarmee
samenhangende gevaren kent.

6.2 Reparatie
Reparaties moeten worden geïnspecteerd en kunnen alleen bij Minebea Intec worden
uitgevoerd.
Neem bij een defect of functiestoring contact op met uw lokale vertegenwoordiging van
Minebea Intec, om de reparatie in gang te zetten.
Het apparaat moet voorzien van een precieze en complete foutomschrijving ter reparatie
worden opgestuurd.

6.3 Soldeerwerkzaamheden
Aan het apparaat zijn soldeerwerkzaamheden voor hoekcompensatie toegestaan.

6.4 Reiniging

LET OP

Materiële schade door het gebruik van ongeschikte schoonmaakhulpmiddelen/
reinigingsproducten.
Beschadigingen van het apparaat.

Vloeistof mag niet in het inwendige terechtkomen.
Geen agressieve reinigingsproducten (oplosmiddelen o.i.d.) gebruiken.
Bij inzet in de levensmiddelenindustrie de daar gebruikelijke
schoonmaakhulpmiddelen gebruiken.
Zachte sponzen, borstels en doeken gebruiken.

1. Apparaat van het net afkoppelen, aangesloten datakabels losmaken.
2. Apparaat met licht in zeepsop bevochtigde doek reinigen.
3. Apparaat met zachte doek afdrogen.
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7 Verwijdering

Als de verpakking niet meer nodig is, moet deze naar het plaatselijke
afvalverwerkingsbedrijf, naar een erkende afvalverwerker of naar een inzamelpunt
worden gebracht. De verpakking bestaat voor een groot deel uit milieuvriendelijke
materialen die als secundaire grondstofen kunnen worden gebruikt.
Dit product mag niet – ook niet door kleine ondernemers – bij het huisvuil gedaan of bij
inzamelpunten van de plaatselijke afvalverwerkingsbedrijven afgegeven worden.
Volgens de EU-wetgeving moeten elektrische en elektronische apparaten in de EU-
lidstaten gescheiden van ongesorteerd huishoudelijk afval worden ingezameld, zodat ze
kunnen worden hergebruikt.

Vóór de verwijdering of sloop van het product moeten aanwezige batterijen verwijderd
en bij een geschikt inzamelpunt ingeleverd worden.
Meer informatie vindt u in onze Algemene Voorwaarden.

Serviceadressen voor reparatie vindt u in de bij het product meegeleverde
productinformatie en op onze website www.minebea-intec.com.
Wij behouden ons het recht voor om met gevaarlijke stofen besmette producten (ABC-
besmetting) niet ter reparatie aan te nemen.
Neem bij vragen contact op met onze servicemedewerkers ter plaatse of met onze
servicecentrale.
Minebea Intec GmbH
Reparatiecentrum
Meiendorfer Straße 205 A
22145 Hamburg, Duitsland
Tel.: +49.40.67960.666
service.HH@minebea-intec.com
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8 Bijlage

8.1 Certiicaten

Volgnr. Benaming Documentnr.

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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