CE - Declaração de incorporação
para as quase-máquinas
De acordo com a Diretiva
relativa às máquinas 2006/42/CE

CE - Declaração de Conformidade
De acordo com a
Diretiva 2006/42/CE (Diretiva relativa às máquinas)
Diretiva 2014/35/UE (Diretiva relativa à baixa tensão)
Diretiva 2014/30/UE (Compatibilidade
eletromagnética) Diretiva 2014/68/UE (Diretiva
relativa aos equipamentos sob pressão)
A presente declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.
O fabricante Kelvion Refrigeration B.V. declara pelo presente documento que os seguintes permutadores de calor da marca

Goedhart®, modelos:
AU, BC50, BR50, DI, DL, DRO (DRS-O), DRR, DRS, DU, DUR, DVO (DVS-O), DVR, DZS, IVS, KB, KKT, KTR, LLK,
MAC, PLK, SA, SLK, TBK, TN, VCe, VCI, VNS, VRB, VRe, VRZ, WV, ZFB, ZFZ, ZGB, ZGZ, especialmente
concebidos.
Kelvion, modelos:
CMK, CML
estão em conformidade com as seguintes diretivas:
Diretiva relativa às máquinas 2006/42/CE
Diretiva relativa à baixa tensão"
2014/35/UE
Compatibilidade eletromagnética
2014/30/UE
Diretiva relativa a equipamentos sob
pressão 2014/68/UE, Módulo A
Diretiva relativa a equipamentos sob
pressão 2014/68/UE, Módulo H

Todas as "quase-máquinas" acima mencionadas de acordo com 4.3
(SEP)

Permutadores de calor feitos de cobre ou com peças de cobre, na
categoria I
de acordo com o artigo 4.º da Orientação B-04
Permutadores de calor agrupados na categoria I, II, III de acordo com
o artigo 4.º e
a Orientação B-04

Organismo notificado:
Lloyd’s Register
Verification Limited
Organismo notificado N.º
0038 71 Fenchurch Street
London EC3M 4BS UK
Os produtos acima mencionados são fabricados e testados de acordo com as seguintes normas, se aplicáveis:
EN 378-2

Sistemas frigoríficos e bombas de calor - Requisitos de segurança e proteção
ambiental

Rtod (Regels voor toestellen onder druk)

Cálculo, fabrico e testes de equipamentos sob pressão

As "quase-máquinas", especificamente os permutadores de calor na versão fornecida, foram concebidos para serem
instalados numa máquina ou conjunto de máquinas. É proibido operar os permutadores sem antes se ter certificado se a
máquina ou conjunto de máquinas em que os produtos acima mencionados foram instalados estão em conformidade, caso
aplicável, com a Diretiva 2006/42/CE relativa às máquinas, a Diretiva 2014/35/UE relativa à baixa tensão, a norma IEC 602041 sobre a segurança de máquinas e Equipamento elétrico de máquinas e a Diretiva 2014/68/UE relativa aos equipamentos
sob pressão e com a legislação nacional aplicável.
Sint Maartensdijk, 07/11/2018
J.M. Traas
Representante legal

