EURA DRIVES ELECTRIC CO., LTD
No.17 Fuzhou Rd., Economic & Technical
Development Zone, Yantai ETDZ,
Shandong, 264006 China
tel. 0086 535 6395279 / fax 0086 535 6395279

EU Declaration of Conformity

Deklaracja Zgodności WE

EURA Drives Electric CO., LTD, No.17 Fuzhou Rd., Economic & Technical Development Zone,
Yantai ETDZ, Shandong, 264006 China
Niniejszym deklaruje na własną odpowiedzialność zgodność poniższych
Declares under sole responsibility of the following products:
produktów: Przemienniki częstotliwości serii:
Frequency
Inverters
of
the
series:
_________________________________________________________________________________________________________
E8x0-0002S2
E8x0-0002T2
E8x0-0002T3
E8x0-0030T3
E8x0-0185T3

E8x0-0004S2
E8x0-0004T2
E8x0-0004T3
E8x0-0037T3
E8x0-0220T3

E8x0-0005S2
E8x0-0007S2
E8x0-0011S2
E8x0-0015S2
E8x0-0005T2
E8x0-0007T2
E8x0-0011T2
E8x0-0015T2
E8x0-0005T3
E8x0-0007T3
E8x0-0011T3
E8x0-0015T3
E8x0-0040T3
E8x0-0055T3
E8x0-0075T3
E8x0-0110T3
E8x0-0300T3
E8x0-0370T3
E8x0-0450T3
E8x0-0550T3
E8x0-0900T3
E8x0-1100T3
w miejsce znaku ‘x’ mogą znajdować się cyfry od 0 do 9 oznaczające kolejną serię w typie
remark ‘x’ = 0 ÷ 9 – different numbers – different series in the type

E8x0-0022S2
E8x0-0022T2
E8x0-0022T3
E8x0-0150T3
E8x0-0750T3

_________________________________________________________________________________________________________
With the requirements of the European Directives

Z wymogami Dyrektyw Europejskich

Low Voltage Directive 2014/35/EU

Dyrektywa Niskonapięciowa 2014/35/EU

EMC Directive 2014/30/EU

Dyrektywa EMC 2014/30/EU

RoHS Directive 2011/65/EU
Dyrektywa RoHS 2011/65/EU
_________________________________________________________________________________________________________
The object of declaration as described above is in conformity with the
pertinent harmonization legislation of the Union, demonstrated by
compliance with the following harmonized standards:

Opisany powyżej przedmiot deklaracji jest zgodny z odpowiednimi
przepisami dotyczącymi harmonizacji unijnej, co zostało wykazane przez
zgodność z następującymi normami zharmonizowanymi:

EN 61800-5-1:2007
EN 61800-3:2004 + A1:2012
EN 50581:2012
_________________________________________________________________________________________________________
Additional information

Dodatkowe informacje

According to the EMC directive, the listed devices are not independently
operable products. Compliance of the directive requires the correct
installation of the product, the observance of specific installation notes
and product documentation. This was tested on specific system
configurations.

Zgodnie z dyrektywą EMC, wymienione urządzenia nie mogą pracować
samodzielnie. Zgodność z dyrektywą wymaga prawidłowej instalacji
produktu, przestrzegania szczegółowych uwag dotyczących instalacji
oraz zapoznania się z dokumentacją produktu. To było sprawdzane na
konkretnych konfiguracjach systemu.

The safety instructions of the manual are to be considered.

Należy wziąć pod uwagę zapisy w instrukcji dotyczące bezpieczeństwa.

These products are intended for installation in machines.
Operation is prohibited until it has been determined that the machines
in which these products are to be installed, conforms to the above
mentioned EU Directive.

Produkty te są przeznaczone do instalacji w maszynach.
Działanie jest zabronione, dopóki nie zostanie ustalone, że maszyny, w
których mają być zainstalowane te produkty, są zgodne z wyżej
wymienionymi dyrektywami WE.

Compliance with the directive requires correct installation of the
products, observance of the specific installation instructions and the
product documentation.

Zgodność z dyrektywą wymaga prawidłowej instalacji produktu,
przestrzegania instrukcji instalacji oraz dokumentacji produktu.

The installer is responsible for the final EMC properties of the device,
system or installation.

Instalator jest odpowiedzialny za końcowe właściwości EMC urządzenia,
systemu lub instalacji.

_________________________________________________________________________________________________________
Place / Date
Yantai, China / 12 May 2019

LIN HAIGUANG
President, General Manager

Miejsce / Data
Yantai, Chiny / 12 Maj 2019

LEO ZHANG
International Sales Director

_________________________________________________________________________________________________________
This declaration does not constitute a guarantee of features or performance with
regard to product liability. The technical documentation is produced and
administered by EURA Drives Electric CO., LTD

Niniejsza deklaracja nie zawiera żadnej gwarancji działania funkcji w rozumieniu
odpowiedzialności cywilnej za produkt. Dokumentacja techniczna została
sporządzona i jest utrzymywana przez EURA Drives Electric CO., LTD

