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Gyártói Beépítési és Megfelelőségi nyilatkozat

ARI-Armaturen 
Albert Richter GmbH & Co. KG 
Mergelheide 56-60, D-33758 Schloß Holte-Stukenbrock, www.ari-armaturen.com

Gyártói Beépítési nyilatkozat befejezettlen gépekhez 2006/42/EK irányelv szerint és 
EK-/EU-Megfelelőségi nyilatkozat

elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó 2004/108/EK irányelv szerint,
elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó 2014/30/EU irányelv szerint,

kisfeszültségűi elektromos berendezésekre vonatkozó 2006/95/EK irányelv szerint, 
kisfeszültségű elektromos berendezések forgalmazására vonatkozó 2014/35/EU irányelv szerint

és 2011/65/EU (RoHS II) irányelv szerint 

a következő sorozatú ARI villamos tolóhajtóművekhez:

• ARI-PACO 2G
• ARI-PREMIO
• ARI-PREMIO-Plus 2G tartozékokkal

ARI-Armaturen GmbH & Co. KG mint gyártó ezúton nyilatkozza, hogy a fent felsorolt termékek a gépekre 
vonatkozó irányelv (2006/42/EK) alapvető követelményeinek megfelelnek:

I. Melléklet, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1, 1,2,2, 1.2.6, 1.3.2, 1.3.4, 1.3.7, 1.3.8, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4, 1.5.5, 
1.5.6, 1.7.1, 1.7.3, 1.7.4 pontok

A alkalmazott harmonizált szabványok:

• DIN EN ISO 12100: 2011-03 + Berichtigung 1: 2013-08
• EN 60204-1: 2006

Az ARI-tolóhajtóművek szerelvényekkel való összeépítésre készülnek. Az üzembe helyezés mindaddig tilos, 
amíg nincs biztosítva, hogy az egész berendezés megfelel a 2006/42/ EK irányelv rendelkezéseinek, 
amelybe ARI-tolóhajtóművek beépítésre kerülnek.
A géphez tartozó speciális műszaki dokumntációk VII. Melléklet B része szerint lettek elkészítve. 
A gyártó vállalja, hogy igény esetén elektronikus úton átadja a részlegesen befejezett gépekre vonatkozó 
dokumentumokat az illetékes állami hatóságoknak.

Meghatalmazott személy: Dieter Richter

A tolóhajtóművek megfelelnek az alábbi európai irányelveknek és a vonatkozó nemzeti jogszabályoknak:

1. Elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó 2004/108/EK irányelvnek (Érvényes 2016. április 19-ig)
Elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó 2014/30/EU irányelvnek (Érvényes 2016. április 20-tól)
A alkalmazott harmonizált szabványok:
EN 61000-6-3: 2007 + A1: 2011; EN 61000-6-2: 2005

2. Kisfeszültségűi elektromos berendezésekre vonatkozó 2006/95/EK irányelvnek (gilt bis 19. April 2016)
Kisfeszültségű elektromos berendezések forgalmazására vonatkozó 2014/35/EU irányelvnek (gilt ab 20. April 2016)
A alkalmazott harmonizált szabványok:
EN 60204-1, EN 60335-1, EN 60730-1, EN 60730-2-14

3. Egyes veszélyes anyagok elektromos- és elektronikus berendezésekben való
alkalmazásának korlátozásáról szóló 2011/65/EU (RoHS II) irányelvnek

Schloß Holte-Stukenbrock, 2016.07.15 

A nyilatkozat tanusítja a megnevezett irányelvekkel való megegyezést, de semmilyen minőségi garanciát nem biztosít a termékfelelőségi törvény vonatko-
zásában. A termékre vonatkozó dokumentációk biztonságtechnikai előírásait figyelembe kell venni. A terméken a gyártóval nem egyeztetett változtatások és 
a biztonságtechnikai előírások be nem tartása esetén a nyilatkozat elveszti érvényességét.

(Brechmann, Ügyvezető)
...................................................

Villamos 
tolóhajtómű
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Gyártói Beépítési nyilatkozat

ARI-Armaturen 
Albert Richter GmbH & Co. KG 
Mergelheide 56-60, D-33758 Schloß Holte-Stukenbrock, www.ari-armaturen.com

Gyártói Beépítési nyilatkozat befejezetlen gépekhez
EU 2006/42/EK irányelv szerint 

következő termékekre: 

ARI-Armaturen GmbH & Co. KG mint gyártó ezúton nyilatkozza, hogy a fent felsorolt termékek a gépekre 
vonatkozó irányelv (2006/42/EK) alapvető követelményeinek megfelelnek: 
I. Melléklet, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.6, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.7, 1.3.8, 1.5.4, 1.5.8, 1.7.1, 1.7.3, 1.7.4 pontok

A alkalmazott harmonizált szabványok: 

A gyártó vállalja, hogy igény esetén elektronikus úton átadja a részlegesen befejezett gépekre vonatkozó 
dokumentumokat az illetékes állami hatóságoknak. A géphez tartozó speciális műszaki dokumntációk VII. 
Melléklet B része szerint lettek elkészítve. 

Meghatalmazott személy: Dieter Richter

Schloß Holte-Stukenbrock, 2017.01.23 

A nyilatkozat tanusítja a megnevezett irányelvekkel való megegyezést, de semmilyen minőségi garanciát nem biztosít a termékfelelőségi törvény vonatko-
zásában. A termékre vonatkozó dokumentációk biztonságtechnikai előírásait figyelembe kell venni. A terméken a gyártóval nem egyeztetett változtatások és 
a biztonságtechnikai előírások be nem tartása esetén a nyilatkozat elveszti érvényességét.

DP30 / DP32 / DP33 / DP34 / DP34T / DT34Tri / DP35
FA160 / FA250 / FA 400 / FA800

E DIN EN ISO 12100: 03/2009

Az ARI-DP hajtművek szerelvényekkel való összeépítésre készülnek. Az üzembe helyezés mindaddig tilos, 
amíg nincs biztosítva, hogy az egész berendezés megfelel a 2006/42/EK irányelv rendelkezéseinek, amelybe 
ARI-tolóhajtóművek beépítésre kerülnek.

...................................................
(Brechmann, Ügyvezető)

Sűrítettlevegős 
hajtómű
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