
Nr. declarație  Vulcan D-2 Limbă: RO Versiune: 00

Numele fabricantului:   Matz-Erreka S. Coop.
Adresă: Bº Ibarreta s/n 20577 Antzuola (Gipuzkoa), España
Persoana autorizată pentru redactarea documentelor tehnice:    Peio Errasti
Tip de produs: Dispozitiv de acționare hidraulică linear pentru porți batante de până la 2,5 m.

Model/ Tip: Vulcan D: VUA12LB ,VUA12RLB, VUA13LB, VUA13RLB

Subsemnatul Roberto Corera, în calitate de Director UNE, declar pe propria răspundere că
produsul amintit anterior respectă prevederile menționate în următoarele Directive:

*  DIRECTIVA 2004/108/CE a Parlamentului European și Consiliului, din 15 decembrie 2004, privind 
compatibilitatea electromagnetică conform următoarelor standarde armonizate: EN 61000-6-2:2005 și 
EN 61000-6-3:2007

* DIRECTIVA 2006/95/CEE , privind Tensiunea Joasă.
     - EN 60335-1:2002 + A1:2004 + A12:2006 + A2:2006 + A13:2008 + A14:2010
     - EN 60335-2: 

Produsul respectă de asemenea următoarea Directivă de conformitate cu cerințele prevăzute 
 pentru echipamentele tehnice parțial finalizate:
*  DIRECTIVA 2006/42/CE a Parlamentului European și Consiliului, din 17 mai 2006, privind echipamentele tehnice
    - Se declară că documentele tehnice corespunzătoare s-au redactat în conformitate cu anexa VII B
       a Directivei 2006/42/CE și că s-au respectat următoarele cerințe fundamentale: 1.1.1 - 1.1.2 - 1.1.3
      - 1.2.1 - 1.2.6 - 1.5.1 - 1.5.2 - 1.5.5 1.5.6 - 1.5.7 - 1.5.8 - 1.5.10 - 1.5.11
   - Fabricantul se angajează să trimită autorităților naționale, la cererea motivată a acestora, informațiile 
     necesare privind echipamentele tehnice parțial finalizate, fără a fi prejudiciat vreun moment propriile drepturi 
     de proprietate intelectuală.
   -  În cazul în care echipamentele tehnice parțial finalizate se pun în funcțiune într-un stat european a cărui limbă 
      este diferită de cea utilizată în această declarație, importatorul are obligația să anexeze traducerea 
      corespunzătoare acestei declarații.
   -  Se avertizează că echipamentele tehnice parțial finalizate nu trebuie puse în funcțiune până când, dacă este 
       cazul, nu se declară conformitatea cu prevederile menționate în Directiva 2006/42/CE a echipamentului 
      finalizat căruia i se va adăuga.

Produsul respectă, în limitele prevăzute în părțile aplicabile, și următoarele standarde:
     - EN13241-1:2003
     - EN 12445:2002
     - EN 12453:2002
     - EN 12978:2003

Roberto Corera
Director UNE

01/10/2015

Declarație de conformitate cu Directivele: 1995/5/CE (R&TTE), 2004/108/CE (CEM) și 2006/42/CE (DM), 

anexa II partea B

Declarația CE de Conformitate 
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