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Przedmowa
Koniecznie przestrzegać!
Wszelkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie – o ile nie jest to nakazane przepisami prawa – nie są
wiążące dla irmy Minebea Intec, która zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian. Obsługę/instalację
produktu można powierzyć wyłącznie odpowiednio przeszkolonemu i wykwaliikowanemu personelowi.
W przypadku prowadzenia korespondencji dotyczącej niniejszego produktu prosimy podać typ, nazwę i numer
wersji/numer seryjny oraz wszelkie numery licencji związane z tym produktem.

Wskazówka
Fragmenty niniejszego dokumentu są chronione prawem autorskim. Nie wolno go zmieniać ani kopiować,
a korzystanie z niego bez dokonania jego zakupu lub uzyskania pisemnej zgody właściciela praw autorskich
(Minebea Intec) jest niedozwolone. Korzystanie z produktu oznacza wyrażenie zgody na powyższe
postanowienia.
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1 Wprowadzenie

1.1 Przeczytać instrukcję.
- Przed przystąpieniem do pracy z urządzeniem uważnie przeczytać niniejszą

instrukcję.

- Niniejsza instrukcja jest częścią produktu. Przechowywać ją w dobrze dostępnym i
bezpiecznym miejscu.

1.2 Tak wyglądają instrukcje postępowania
1. - n. stoi przed kolejnymi czynnościami.

1.3 Tak wyglądają listy
- oznacza wyliczenie.

1.4 Tak wyglądają menu i przyciski ekranowe
[ ] otaczają pozycje menu i przyciski ekranowe
Przykład:
[Start]- [Programy]- [Excel]

1.5 Tak wyglądają instrukcje bezpieczeństwa
Hasła określają stopień występującego zagrożenia w przypadku nieprzestrzegania
środków chroniących przed nim.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ostrzeżenie przed uszczerbkami na zdrowiu osób
NIEBEZPIECZEŃSTWO, które zagraża bezpośrednio i prowadzi do śmierci lub ciężkich,
nieodwracalnych obrażeń ciała, jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie czynności
zapobiegawcze.

Podjąć odpowiednie czynności zapobiegawcze.

OSTRZEŻENIE

Ostrzeżenie przed miejscami zagrożeń i/lub obrażeniami ciała osób.
OSTRZEŻENIE przed możliwą sytuacją, która może skutkować śmiercią i/lub ciężkimi,
nieodwracalnymi obrażeniami ciała, jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie czynności
zapobiegawcze.

Podjąć odpowiednie czynności zapobiegawcze.

znajduje się przed opisem czynności.
opisuje wynik czynności.
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PRZESTROGA

Ostrzeżenie przed uszczerbkami na zdrowiu osób.
OSTROŻNIE, możliwa sytuacja, która może skutkować lekkimi, odwracalnymi
obrażeniami ciała i/lub stratami materialnymi, jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie
czynności zapobiegawcze.

Podjąć odpowiednie czynności zapobiegawcze.

UWAGA

Ostrzeżenie przed stratami materialnymi i/lub szkodami dla środowiska
naturalnego.
UWAGA, możliwa sytuacja, która może skutkować stratami materialnymi i/lub szkodami
dla środowiska naturalnego, jeżeli nie zostaną podjęte odpowiednie czynności
zapobiegawcze.

Podjąć odpowiednie czynności zapobiegawcze.

Notyikacja:

Porady dotyczące zastosowania, użyteczne informacje i wskazówki.

1.6 Infolinia
Telefon: +49.40.67960.444
Faks: +49.40.67960.474
e-mail: help@minebea-intec.com
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2 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

2.1 Wskazówki ogólne

PRZESTROGA

Ostrzeżenie przed uszczerbkiem na zdrowiu osób.
Produkt opuszcza zakład produkcyjny w stanie wolnym od wad z punktu widzenia
bezpieczeństwa technicznego.

Aby zachować ten stan i zapewnić bezpieczną eksploatację, użytkownik musi
stosować się do wskazówek oraz uwag ostrzegawczych zawartych w niniejszej
dokumentacji.

2.2 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Skrzynkę przyłączeniową zaprojektowano do stosowania podczas ważenia zbiorników
i pojemników.
Nie jest dopuszczona do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem.
Obsługę, rozruch i konserwację produktu można powierzyć wyłącznie przeszkolonym
pracownikom wykwaliikowanym, którzy znają zagrożenia związane z ich pracą, unikają
ich lub chronią się przed nimi.
Urządzenie zaprojektowano zgodnie z obecnym stanem wiedzy technicznej.
Za szkody powstałe z powodu innych części instalacji lub w wyniku nieprawidłowej
obsługi produktu producent nie ponosi odpowiedzialności. Użytkowanie produktu
oznacza uznanie wyżej wymienionych postanowień.
W poniższej tabeli przedstawiono przetworniki wagowe, które należy lub których nie
należy stosować, zgodnie z przeznaczeniem urządzenia.

Przetworniki wagowe, które należy sto-
sować

Przetworniki wagowe, których nie należy
stosować

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/.., wszystkie typy

PR 6224 Pendeo® Truck

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

Contego®/..D1, /..C3 Contego®/..D1Ex, /..C3Ex
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Przetworniki wagowe, które należy sto-
sować

Przetworniki wagowe, których nie należy
stosować

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

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

Novego®/..D1, /..C3 Novego®/..D1E, /..C3E

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 Kontrola przyjęcia towaru
Przesyłkę należy sprawdzić pod kątem kompletności. Przeprowadzając kontrolę
wzrokową stwierdzić, czy przesyłka nie jest uszkodzona. W przypadku stwierdzenia
uszkodzenia natychmiast złożyć reklamację u doręczyciela. Koniecznie powiadomić punkt
sprzedaży i serwisu irmy Minebea Intec.

2.4 Przed uruchomieniem

UWAGA

Przeprowadzić kontrolę wzrokową!
Przed uruchomieniem, po magazynowaniu i transporcie sprawdzić, czy urządzenie
nie jest uszkodzone mechanicznie.

2.5 Konserwacja i naprawa
2.5.1 Wskazówki ogólne

Naprawy podlegają obowiązkowej kontroli i mogą być wykonywane wyłącznie przez
irmę Minebea Intec.
W przypadku uszkodzenia lub zakłócenia działania należy zwrócić się do lokalnego
przedstawicielstwa irmy Minebea Intec w celu wykonania naprawy.
Urządzenie należy wysłać do naprawy wraz z dokładnym i kompletnym opisem błędu.
Prace konserwacyjne mogą wykonywać tylko przeszkoleni i wykwaliikowani pracownicy,
którzy znają związane z nimi niebezpieczeństwa, z uwzględnieniem zalecanych środków
ostrożności.
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3 Specyikacja techniczna

3.1 Zakres dostawy

Poz. Nazwa

1 Pokrywka

2 Skrzynka z modułem elektronicznym

3 Uszczelka do M16

4 Zatyczka 6 mm (3×)

5 Dławik kablowy M16

6 Dławik kablowy M12 (4×)

7 Uszczelka do M12 (4×)

8 Uszczelka

9 Zworki do oporników synchronizacji osi

10 Element wyrównujący nacisk

Następujących pozycji nie uwzględniono na ilustracji:

11 Szablon wiertarski

12 Skrócona instrukcja obsługi
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3.2 Dane techniczne

Stopnie ochrony wg DIN EN 60529
IP68, IP69:
Pyłoszczelność i ochrona przed przenikaniem wody do
wnętrza ze szkodliwymi skutkami w przypadku zanur-
zenia (0,5 m głębokości wody, 1 000 h) i strumieniem
wody (pod wysokim ciśnieniem i o wysokiej tempera-
turze).

Położenie montażowe Wlot kablowy od dołu

Liczba przetworników wagowych 1–4

Obszar zaciskowy dławika kablowego M12 3–6 mm

Obszar zaciskowy dławika kablowego M16 5–10 mm

Wyrównanie nacisku Element wyrównujący nacisk z tworzywa sztucznego

Materiał skrzynki przyłączeniowej stal nierdzewna 1.4301 (X5CrNi 18-10) wg EN 10088-3,
AISI 304, JIS SUS304

Powierzchnia skrzynki przyłączeniowej 2R wg DIN EN 10088-2 (walcowana na zimno, wyżarza-
na beznalotowo, gładka, połyskująca)

Masa netto 0,56 kg

Masa z opakowaniem 0,81 kg

Zakres temperatury użytkowej -30°C…+80°C

Zakres temperatury magazynowania -30°C…+80°C

Dławiki kablowe Dławiki kablowe z tworzywa sztucznego

Rezystancja izolacji (w zakresie temperatury użytkowa-
nia przy wilgotności powietrza 95 % i UDC = 500 V)

>1000 MΩ

3.3 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
Wszystkie dane zgodne z EN 61326, zakres dla przemysłu

Pola elektromagnetyczne wysokiej
częstotliwości (80…3000 MHz)

EN 61000-4-3 10 V/mObudowa

Wyładowanie elektrostatyczne (ESD) EN 61000-4-2 6/8 kV

Szybkie przejściowe zmienne
zakłócające (Burst)

EN 61000-4-4 1 kV

Napięcia udarowe (Surge) 1,2/50 µs EN 61000-4-5 1 kV

Przewody sygnało-
we i sterownicze

Zakłócenia powstające w przewodach
wskutek sprzężenia wysokiej częstot-
liwości (0,15…80 MHz)

EN 61000-4-6 10 V
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3.4 Wymiary

wszystkie wymiary w mm

3 Specyikacja techniczna Skrzynka przyłączeniowa PR 6130/35S

Minebea Intec PL-9



4 Zalecenia dotyczące montażu i podłączenia

4.1 Wskazówki ogólne
- Stosować tylko gwintowane złącza kablowe dostarczone przez producenta.

- Skrzynkę przyłączeniową montować w taki sposób, aby gwintowane złącza kablowe
znajdowały się na dole.

- Nie otwierać skrzynki przyłączeniowej, jeżeli zostało podłączone napięcie.

Notyikacja:

W temperaturze otoczenia > 45°C należy stosować kable nadające się do temperatury co
najmniej 85°C.

4.2 Zaciski przyłączeniowe i zworki

Styki zaciskowe
1…4

Napięcie pomiarowe przetworników wa-
gowych +

Sygnał + zielony

Styk zaciskowy
IND

Napięcie pomiarowe kabla połączeniowe-
go +

Styki zaciskowe
1…4

Napięcie pomiarowe przetworników wa-
gowych –

Sygnał – szary

Styk zaciskowy
IND

Napięcie pomiarowe kabla połączeniowe-
go –

Styki zaciskowe
1…4

Napięcie zasilające przetworników wa-
gowych –

Supply - niebieski

Styk zaciskowy
IND

Napięcie zasilające kabla połączeniowe-
go –
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Styki zaciskowe
1…4

Przetworników wagowych Sense –Sense - czarny

Styk zaciskowy
IND

Kabel połączeniowy Sense -

Styki zaciskowe
1…4

Przetworników wagowych Sense +Sense + biały

Styk zaciskowy
IND

Kabel połączeniowy Sense +

Styki zaciskowe
1…4

Napięcie zasilające przetworników wa-
gowych +

Supply + czerwo-
ny

Styk zaciskowy
IND

Napięcie zasilające kabla połączeniowego +

Styki zaciskowe
1…4

Ekran przetworników wagowychScreen żółty

Styk zaciskowy
IND

Ekran kabla połączeniowego

J1 Zworka

J2 Zworka

Łączy przewód zasilający przetworników
wagowych z przewodem Sense. W przy-
padku 6-żyłowego kabla przetworników
wagowych obie zworki muszą być otwarte.
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4.3 Podłączenie przetwornika wagowego kablem 6-żyłowym
W stanie fabrycznym zworki „J1” i „J2” między zaciskami „Sense – / Supply –” i „Sense + /
Supply +” są zwarte, t zn. skrzynka przyłączeniowa jest przygotowana do przetworników
wagowych z kablem 6-żyłowym, patrz rozdział 4.2.

4.4 Podłączenie przetwornika wagowego kablem 4-żyłowym

Jeżeli należy użyć skrzynki przyłączeniowej do przetworników wagowych z kablem
4-żyłowym, zworki „J1” i „J2” między zaciskami „Sense – / Supply –” i „Sense + /
Supply +” muszą być wlutowane.

4.5 Przepust kablowy
Dławiki kablowe zawsze mają uszczelkę.
Kable należy wprowadzić do urządzenia przez dławiki kablowe, aby zapewnić szczelność.
Średnice kabli 5…10 mm są odpowiednie dla dławików kablowych M16, a 3…6 mm dla
dławików kablowych M12.
Żyły kablowe w urządzeniu należy podłączyć do zacisków.

UWAGA

Możliwe są straty materialne.
Jeżeli jeden z dławików kablowych nie jest używany, należy go zabezpieczyć jedną
z zatyczek wchodzących w zakres dostawy.

UWAGA

Możliwe są straty materialne.
W regularnych odstępach czasu sprawdzać szczelność dławików kablowych,
a w razie konieczności dokręcić.
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5 Połączenia kablowe

5.1 Wskazówki ogólne
Aby móc korzystać ze skrzynki przyłączeniowej do przetworników wagowych z kablem
4-żyłowym, zworki „J1” i „J2” muszą być wlutowane, patrz rozdział 4.2.
Kabel należy wprowadzić od dołu.
Żyły oraz ekranowanie kabla przyłączeniowego należy wyposażyć w tulejki kablowe
zgodnie z DIN 46228-1:

- 0,5 mm2 dla zielonego, szarego, czarnego i białego

- 0,75 mm2 dla niebieskiego i czerwonego

W przypadku kabli przetworników wagowych nie jest to konieczne.
Żyły podłączyć do zacisków zgodnie z kolorowymi oznaczeniami .
Ekrany z drugiej strony kabla przyłączeniowego podłączyć do przyłącza wyrównania
potencjałów następnego urządzenia (patrz podręcznik urządzenia), patrz rozdział 5.3 i
5.4.

5.2 Kabel połączeniowy
W celu podłączenia skrzynki przyłączeniowej do urządzenia należy zastosować kabel
połączeniowy PR 6135/.., maks. długość: 300 m.

5.3 Połączenia kablowe

Notyikacja:

Wszystkie podzespoły są przedstawione tylko schematycznie.

Kod barwny

bk = czarny

bu = niebieski

gn = zielony

gy = szary

rd = czerwony

wh = biały
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5.4 Wyrównanie potencjałów

UWAGA

Prawidłowe podłączenie uziemienia do elementów wbudowanych oraz skrzynki
przyłączeniowej jest szczególnie ważne.
W żadnym wypadku nie można zrezygnować z dodatkowego, osobnego uziemienia
urządzenia oraz wystarczającego zabezpieczenia sieci elektrycznej przed
oddziaływaniem prądu elektrycznego pioruna. Nie wystarczy zwykłe podłączenie
przewodu ochronnego!

Jeżeli instalacja nie zostanie przeprowadzona zgodnie z naszymi zaleceniami, prawo
do gwarancji wygasa. W szczególności należy wystarczająco zabezpieczyć całą
instalację wraz z zasilaniem przed oddziaływaniem prądu elektrycznego pioruna!
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5.5 Elektroniczna synchronizacja osi
5.5.1 Wskazówki ogólne

Przetworniki wagowe irmy Minebea Intec są produkowane z zachowaniem wysokich
kryteriów jakościowych i charakteryzują się bardzo dokładnie zsynchronizowanymi
wartościami wyjściowymi.
Mimo to, na skutek mechanicznej asymetrii mogą występować niedopuszczalne błędy
obciążenia mimoosiowego, które należy wyeliminować przez wlutowanie rezystorów.
Prawidłowy montaż oraz dokładne wyrównanie przetworników wagowych mają
decydujące znaczenie dla uzyskania dobrych wyników pomiarów i w znaczący sposób
określają zachowanie przy obciążeniu mimoosiowym. Dlatego po zauważeniu błędu
mimoosiowego należy zawsze najpierw sprawdzić montaż i wyrównanie przetworników
wagowych.
W razie potrzeby przeprowadzić mechaniczne wyrównywanie wysokości (patrz
Podręcznik instalacji przetworników wagowych).
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UWAGA

Utrata dokładności legalizacji
Niestabilność sygnału może powstawać wskutek problemów ze stykiem. Skutkiem jest
przemieszczanie się punktu zerowego, prowadzące do utraty dokładności legalizacji.

Nie stosować potencjometrów.
Stosować tylko rezystory 0…5,62Ω (1 %, P70 = 0,6 W) typu MBB0207
(ok. 2,5 × 6,5 mm) lub CECC B.

5.5.2 Sposób postępowania
Elektroniczna synchronizacja osi pozwala zmniejszyć czułość każdego pojedynczego
przetwornika wagowego.
Wymaganą rezystancję można przy tym wyliczyć na podstawie następującego wzoru:

R Rezystor podłączany do obwodu wyjściowego przetwornika
wagowego (wartość rezystancji wynosi standardowo < 7Ω).

Masa rzecz. Wartość masy na wyświetlaczu

Masa zad. Masa nałożonego obciążenia

RO Rezystancja wyjściowa przetwornika wagowego

Przykład:

nałożone obciążenie 12 000 kg

Wyświetlanie 12 052 kg

RO 1010Ω (patrz podręcznik instalacji przetwornika wagowego)

obliczona rezystancja 4,38Ω

Następujące kroki są konieczne, by zminimalizować błędy obciążenia mimoosiowego:

W ten sposób przetworniki wagowe zostaną zsynchronizowane z wyświetloną
wartością przetwornika referencyjnego.

Notyikacja:

Fabrycznie słupki lutownicze do rezystorów są zwarte.

1. Należy wybrać przetwornik wagowy z najmniejszym wyświetlanym obciążeniem jako
przetwornik referencyjny.

2. W skrzynce przyłączeniowej usunąć zworkę odpowiedniego przewodu
pomiarowego (Signal +) i wlutować rezystor wyliczony na podstawie powyższego
wzoru (w przykładzie 4,38Ω).

3. Następnie wyjustować na nowo wagę.
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6 Konserwacja/Naprawa/Prace lutownicze/Czyszczenie

6.1 Konserwacja
Prace konserwacyjne mogą wykonywać tylko przeszkoleni i wykwaliikowani pracownicy,
którzy znają związane z nimi niebezpieczeństwa, z uwzględnieniem zalecanych środków
ostrożności.

6.2 Naprawa
Naprawy podlegają obowiązkowej kontroli i mogą być wykonywane wyłącznie przez
irmę Minebea Intec.
W przypadku uszkodzenia lub zakłócenia działania należy zwrócić się do lokalnego
przedstawicielstwa irmy Minebea Intec w celu wykonania naprawy.
Urządzenie należy wysłać do naprawy wraz z dokładnym i kompletnym opisem błędu.

6.3 Prace lutownicze
W celu synchronizacji osi dopuszczalne są prace lutownicze przy urządzeniu.

6.4 Czyszczenie

UWAGA

Straty materialne spowodowane zastosowaniem nieodpowiednich środków/
materiałów czyszczących.
Uszkodzenia urządzenia.

Płyn nie może przedostać się do wnętrza.
Nie stosować agresywnych środków czyszczących (rozpuszczalników itp.).
W przypadku stosowania w przemyśle spożywczym używać środków czyszczących
odpowiednich dla tej branży.
Używać miękkich gąbek, szczotek i szmatek.

1. Odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego, odłączyć kable transmisji danych.
2. Urządzenie czyścić szmatką lekko zwilżoną wodą z mydłem.
3. Urządzenie wytrzeć do sucha miękką szmatką.

6 Konserwacja/Naprawa/Prace lutownicze/Czyszczenie Skrzynka przyłączeniowa PR 6130/35S

Minebea Intec PL-17



7 Utylizacja

Jeżeli opakowanie nie jest już potrzebne, należy je przekazać do lokalnego punktu
usuwania odpadów wzgl. dostarczyć do renomowanego przedsiębiorstwa zajmującego
się utylizacją lub do punktu zbiórki. Opakowanie składa się głównie z materiałów
ekologicznych, które mogą być używane jako surowiec wtórny.
Tego produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami gospodarstw domowych, ani
przekazywać do lokalnych punktów zbiórki prowadzonych przez publiczne zakłady
gospodarki odpadami – dotyczy to również drobnych przedsiębiorców.
Ustawodawstwo UE wymaga, aby utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych w
państwach członkowskich dokonywana była osobno od niesegregowanych odpadów
komunalnych w celu późniejszego poddania ich recyklingowi.

Przed utylizacją lub zezłomowaniem produktu należy wyjąć z niego baterie i przekazać je
do właściwego punktu zbiórki.
Dodatkowe informacje można znaleźć w naszych OWH.

Adresy punktów serwisowych świadczących usługi naprawy podane są w dołączonej do
produktu karcie informacyjnej, jak również na naszej stronie internetowej www.minebea-
intec.com.
Zastrzegamy sobie prawo odmówienia przyjęcia do naprawy produktów skażonych
materiałami niebezpiecznymi (skażenie ABC).
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z pracownikiem naszego serwisu na
miejscu lub z centralą serwisową.
Minebea Intec GmbH
Centrum Napraw
Meiendorfer Straße 205 A
22145 Hamburg, Niemcy
Tel.: +49.40.67960.666
service.HH@minebea-intec.com
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8 Załącznik

8.1 Certyikaty

Nr bież. Nazwa Nr dokumentu

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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