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Deklarujemy z pełn odpowiedzialno ci , i wymienione poni ej urz dzenia w odniesieniu do projektu
i konstrukcji, w formie wprowadzonej na rynek, spełniaj wymagania ochrony zdrowia i bezpiecze stwa
zawarte w odpowiednich dyrektywach UE. Jednocze nie informujemy, i niniejszy dokument traci wa no
w przypadku ingerencji własnych nabywcy w mechaniczn lub elektryczn cz
urz dzenia bez
wcze niejszych konsultacji z Venture Industries Sp. z o.o.. Informujemy równie , i urz dzenie wymienione
poni ej mo e by cz ci składow innych urz dze /maszyn, które jako nowy produkt nie mog by
uruchomione dopóki nie spełniaj wymaga ochrony zdrowia i bezpiecze stwa zawartych w odpowiednich
dyrektywach UE.
OPIS URZ DZENIA:

WENTYLATOR PROMIENIOWY,
DACHOWY

TYP:

RFV

Opisany powy ej wyrób jest zgodny z:
Dyrektywa maszynowa 98/37/EC 1998
Dyrektywa nisko-napi ciowa 73/23/EEC 1973 uzupełniona o dyrektyw 93/68/EEC 1993
Dyrektywa elektromagnetyczna 89/336/EEC
PN-EN 292-1:2000
Maszyny. Bezpiecze stwo. Poj cia podstawowe, ogólne zasady projektowania
– Podstawowa terminologia, metodologia.
PN-EN 292-2:2000
Maszyny. Bezpiecze stwo. Poj cia podstawowe, ogólne zasady projektowania
– Zasady i wymagania techniczne.
PN-EN 294:1994
Bezpiecze stwo maszyn. Odległo ci bezpiecze stwa uniemo liwiaj ce dost p
ko czyn górnych do stref zagro enia.
PN-EN 60335-1:1994
Bezpiecze stwo elektrycznych przyrz dów do u ytku domowego i
podobnego. Wymagania ogólne.
PN-EN 60335-2-80:1994
Bezpiecze stwo elektrycznych przyrz dów do u ytku domowego i
podobnego. Wymagania szczegółowe dla wentylatorów.
PN-EN 60204-1:2001
Bezpiecze stwo maszyn-Wyposa enie elektryczne maszyn.
Cz.1: Wymagania ogólne.
PN-EN 60034-1:2001
Maszyny elektryczne wiruj ce.
Dane znamionowe i parametry.
PN-EN 50081-1:1996
Kompatybilno elektromagnetyczna - Wymagania ogólne dotycz ce.
emisyjno ci - rodowisko mieszkalne, handlowe i lekko uprzemysłowione.
PN-EN 50081-2:1996
Kompatybilno elektromagnetyczna - Wymagania ogólne dotycz ce
emisyjno ci - rodowisko przemysłowe.
System Jako ci jest zgodny z ISO 9001:2000 standard, Certyfikat nr 2019808 KEMA.
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