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2oo6l42lEc no.ıu Makine Direktifinde belirtilen temel kuraIları yerine gÖtırdıgını beyan
ediyoruz.

Ayrıca kısmen monte edilmiş makineIerin 3O5/2OLL no.|u Avrupa Birliği İnşaat Malzemeleri
yönetmeliğinde,2oo4hOSlEC no.1u Elektromanyetik Uyum Direktifinde ve 2006/95/EC no.1u
Alçak Gerilim Direktifinde belirtilen koşulların tümüne uygun olduğunu beyan ediyoruz.
Aşağıda açıklana n sta ndartla r uygu Ianm ıştır:
EN 60204-1
EN

lso 12100

DlN EN L2453

-

DlN EN L26o4
DıN EN

Makinele.rin ve e]ektrikli makine donanımlarının güvenliği - Bölüm 1:
GeneI Kurallar
Makinelerin güvenliği- Genel tasarım ilkeleri - Risk değerlendirme ve
risk azaltma
Sanayi yapıları, ticari yapılar ve garajlar için kapılar ve ana kapılarElektrlkle çalışan kapıIarın kullanım güvenIiği - Kural|ar
Sanayi yapıları, ticari yapılar ve garajlar için kapıIar ve ana kapılar
Mekanik özellikIer - Kural]ar
Elektromanyetik uyum (EMC) - Bötüm 6-2: Genel standarttar - Sanayi

61000-6-2

tesisleri için bağışıklık standardı
Elektromanyetik uyum (EMC) - Bö]üm 5-3: Genel standart|ar - Konut,
ticari ve hafif sanayi yapıları için emisyon standardı
Elektrik]i ev eşyaları ve benzer eşyalar - GüvenIik - Bölüm 1: Genel
DıN EN 60335-1
kurallar
DlN EN 60335_2-103 Elektrikli ev eşyaları ve benzer eşyalar - Güvenlik - Bö]üm 2-103: Kapı,
ana kapı ve pencere sürücüleri için özel kuraIlar

DıN EN

61000-6-3

ilgili teknik belgeIer, 2oo6l42lEC no.!u Makine Direktifi Ek Vll(B)'ye göre hazırlanmıştır.
piyasa denetim makamIarının makuI isteği üzerine bu belgeIeri makul bir süre iÇinde
elektronik ortamda göndermeyi taahhüt ediyoruz.
Teknik belgeleri hazırlamakla sorumlu yetklli firma, Neue Mühle 4, D-48739 Legden, Almanya
adresinde yerleşik MFZ Antriebe GmbH &,Co. KG'dir.

Makineler henüz tam kurulmamıştır ve monte edilecekleri makinelerin 2OO6|42/EC no.Iu
Makine Direktifinde belirti]en kuralIarı yerine getirdiği beyan edilinceye kadar işIetmeye
alınmama]ıdır.
Tanzim yeri ve tarihi: Legden, O2lOLlzOt3
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