Declaração de conformidade do fabricante UE
EU Manufacturer’s Declaration
(nos termos do n.º 2 do art.º 4º da Diretiva CE 89/392/CEE)
(in accordance with Art. 4 Para. 2 of EC Directive 89/392/EWG)
(Documento n.º / Document No.: QS\EU-HERST / 11.00)

Fabricante:
Manufacturer:
aumüller aumatic gmbh

Steinerne Furt 58 a
DE - 86167
Augsburg

Designação do
produto:
Product designation:

Botoneira quebra-vidro - Break glass unit
HSE, DKT 01, DKT 02

Certifica-se a conformidade do produto acima identificado com as Diretivas CE e normas abaixo apresentadas:
We confirm herewith the conformity of the above mentioned product with the standards listed below:
Diretiva 89/392/CEE de 14.06.1989 incl. alterações até 93/68/CEE de 22.07.1993 e Diretiva 89/336/CEE
relativa à compatibilidade eletromagnética.
Directive 89/392/EWG dated 14.06.1989 incl. Amendments up to 93/68/EWG dated 22.07.1993 and the
Directive Concerning Electromagnetic Compatibilty 89/336/EWG.
bem como:
as well as:

VDE 0113 T1 (DIN EN 60204 T1), DIN EN 292 T2,
EN 55011 Class B, VDE 0877-1, VDE 0877-2,
EN 60730-1, EN 55022, EN 6100-3-2, EN 6100-3-3.

Declaração nos termos da Diretiva CE 89/392/CEE relativa às máquinas, anexo II.
Declaration in the spirit of EC Machine Directive 89/392/EWG, Annex II.
Declara-se que o componente da versão por nós fornecida e nos termos das instruções de utilização e de
instalação anexas se destina à integração em máquina, sendo a sua utilização interdita até que esteja
comprovado que a máquina, na qual o componente está integrado, está em conformidade com as disposições
das Diretivas CE 89/392/CEE e 91/368/CEE relativas a máquinas.
We herewith declare that the part in the version delivered by us is intended to be installed in a machine in
accordance with the enclosed operating and installation instructions, and that its operation is prohibited until the
machine, into which the part is to be installed, is found to comply with the regulations of the EC Machine
Directive 89/392/EWG and 91/368/EWG.

Assinatura com poderes para o ato:
Legally binding signature:

Augsburg, em / dated 20.11.2000

Michael Aumüller
(Administrador / Managing Director)

Esta declaração não constitui qualquer garantia relativamente às propriedades.
This declaration contains no assurance of properties.
Devem ser observados os avisos de segurança que constam da documentação referente ao produto!
The safety information in the product documentation supplied with the product has to be observed.

