
Pełną odpowiedzialność za wystawienie tej deklaracji zgodności ponosi producent.
Niniejszym deklarujemy, że określony poniżej produkt w zakresie swojej koncepcji i rodzaju budowy oraz we wpro-
wadzonej przez nas do obiegu wersji jest zgodny z podstawowymi wymaganiami bezpieczeństwa i zdrowia dyrektywy 
2014/35/UE. W przypadku nieskonsultowanej z nami modyfikacji produktu niniejsza deklaracja traci ważność.

Przedmiot deklaracji
Sprzęt elektryczny
Cel zastosowania: Układ sterowania transportera elektrycznego CLEAN LINE

Pozostałe dyrektywy, postanowienia, normy

Zatrudniona w firmie osoba, która jest upoważniona do tworzenia ważnej dokumentacji technicznej:
Lars Sandberg, Gränumsvägen 390, 293 93 Olofström, Szwecja

Deklaracja zgodności w rozumieniu dyrektywy europejskiej 2014/35/UE

Producent Conveyor 22 AB
Gränumsvägen 390
293 93 Olofström, Szwecja

WE LOVE TECHNOLOGY

Nazwa produktu Jednostka sterująca
Nazwa typu CLEAN LINE
Numer artykułu
Numer seryjny

Dodatkowo ten produkt w zakresie swojej koncepcji i rodzaju budowy oraz we wprowadzonej przez nas do obiegu 
wersji jest zgodny z wszystkimi obowiązującymi postanowieniami wymienionych poniżej dyrektyw:

--- Nie zostały ustalone żadne wymagania z innych obowiązujących dyrektyw.

W celu prawidłowego spełnienia wymaganych w wymienionych dyrektywach postanowień zastosowano poniższe 
zharmonizowane normy i/lub techniczne specyfikacje:

EN ISO 12100:2010-11 Bezpieczeństwo maszyn – Ogólne zasady projektowania – 
Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka

EN 619:2011 Urządzenia i systemy transportu ciągłego – Wymagania bezpieczeństwa i EMC do-
tyczące urządzeń do transportu mechanicznego ładunków jednostkowych 

Miejsce i data wystawienia
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Miejsce i data 293 93 Olofström, Szwecja
Podpis

Nazwisko literami drukowanymi
Stanowisko pracy

Anne-Maj Oström
CEO
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