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Przed uruchomieniem przeczytać instrukcję obsługi!
Před uvedením do provozu si přečtěte provozní návod!
Használat előtt kérjük, olvassa el tájékoztatónkat!
Pred uvedením do prevádzky si prečítajte návod na použitie!

Zachować na przyszły użytek.
Uschovejte pro budoucí použití.
A jövőbeni felhasználás érdekében kérjük, őrízze meg tájékoztatónkat.
Uschovajte pre budúce použitie.

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej  3–8 
SILNIK ME II 

Překlad původního  
návodu k používání   9–14 
MOTOR ME II

Eredeti használati utasítás  
fordítása   15–20 
MOTOR ME II

Preklad pôvodného  
návodu na použitie  21–26 
MOTOR ME II
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ÁLT LÁNOS BI TONSÁGI UT SÍTÁSOK
A kezelési utasítást a motor kezelõjének a motor 
üzembe helyezése elõtt el kell olvasnia és az 
elõírásokat a motor üzemeltetése alatt be kell 
tartania.

1. A motor elõírás szerinti üzemeltetési helyzete 
függõleges állapotban van.

2. A típustáblán feltüntetett feszültség értékének 
meg kell egyeznie a hálózati feszültséggel vagy a 
telepfeszültséggel.

3. Mielõtt elektromos csatlakozást létesítenének, 
ellenõrizni kell, hogy a motort kikapcsolták-e.

4.  Ellenõrizzék az alacsonyfeszültség-kioldást, ha ez a 
biztonságos üzemeléshez szükséges.

5. Ügyelni kell arra, hogy minden csatlakozásnak és 
szerelvénynek meghúzott állapotban kell lennie.

6. A motort merülõrész nélkül ne használjuk.
7. A motor üzemelését ellenõrzés alatt kell tartani!
8. A motor nem merülhet bele a szállítandó folyadékba.
9. A szivattyúmotornak a mozgatható (mobil) hordón 

vagy tartályon kívül kell elhelyezkednie.
10. avítást csak a gyártó végezhet!

yúlékony folyadékok besorolása a (E ) 1272/2008 
( LP) szabályozás alapján történik. yúlékony folyadékok 
szállításánál az üzemi biztonsági előírásokat és a következő 
pontokat kell gyelembe venni:
1. A motor csak robbanásbiztos merülõrésszel szabad 

használni.
2. A robbanásveszélyes területen belül csak  (Ex) 

csatlakozó használható.
3. A motor csak nedves kendõvel tisztítható.

A helyszínen érvényes balesetvédelmi elõírásokat 
feltétlenül be kell tartani.

 ÁLT LÁNOS TUDNIV LÓK
Az elektromos hordó- és tartályszivattyú egy hajtómotorból 
és egy, a felhasználási célnak megfelelõ merülõrészbõl 
áll. Az ME  motornak robbanásveszélyes területen 
történő alkalmazása vagy éghető folyadékoknak 
a motor segítségével végzett szállítása csak olyan 
merülőrész használata esetén lehetséges, amelyet az 
„1“ zónában való használatra engedélyeztek (Kategória 

 1/2 ). lyenek a rozsdamentes acélból ( iro 1.4571,  
 1.4571) és Hastelloy  ötvözetbõl készült Lutz-

gyártmányú merülõrészek.
A motorok nem rendelkeznek engedéllyel úszómedencék, 
kerti tavak és hasonló helyek területén való alkalmazáshoz.

  szállítmány tartalma
Kérjük, hogy a szállítmány teljességét a megrendelés 
alapján ellenõrizze.

2 Gyártási év
A gyártási éve a készülék gyártási számának mezõjén 
látható. A kötõjel után, a gyártási év utolsó két számjegye 
a gyári szám után lett csatlakoztatva (pl.: -10 a 2010 évre 
utal).

2  MOTORV RIÁ IÓK
A szivattyúmotorok egyfázisú soros gerjesztésû motorok, 
az alábbiakban meghatározott üzemi feszültséggel, 
teljesítmény-felvétellel és frekvenciával Tá lázat  lásd 
2  oldal  szerint .
A motor által felvett teljesítményt, valamint a szükséges 
feszültséget és frekvenciát a típustábláról lehet leolvasni. 
Ellenõrizni kell, hogy a feszültség és a frekvencia értéke 
megegyezik-e a rendelkezésre álló hálózat adataival.
A mérési eredményekkel szemben a hálózati feszültség 

/- 5  -ig és a hálózati frekvencia /- 2  -ig megfelelõen 
ingadozhat a „A” E  34-1 besorolás szerint.

A motor kezelõje rezgésnek van kitéve akkor, amikor 
a motort mûködés közben a kezében tartja. A felsõ 
végtagokra ható gyorsulás 2,5 m/s2 alatt található.
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2  Elektromos kivitel
A hajtómotor egy kétpólusú be- és ki-kapcsolóval 
van ellátva, ez egyidejûleg túláram esetén le is old. A 
kapcsológomb a ház tetején található, a kézikar és a ház 
felsõrésze között, ütésbiztos helyen. A kapcsoló akkor van 
K  állásban, ha a kézikar takarja. 
Az ME  sorozatba tartozó motorok túl alacsony feszültség 
esetére egy kioldóval vannak a szokásos módon ellátva, 
ami védelmet nyújt a hálózati feszültség kimaradása után 
az önmûködõ újraindítás ellen.
A 230 és 100  közötti névleges feszültségû motorok 
védõföldeléssel rendelkeznek, ezáltal az . védettségi 
osztályba tartoznak.
Az ME  5-42 és ME  5-24 típusú (42  és 24  feszültségû) 
motorokat csak biztonsági kisfeszültségrõl szabad 
üzemeltetni, ezt a feszültséget vagy a hálózati feszültségrõl 
állítjuk elõ egy biztonsági transzformátor vagy különállóan 
tekercselt generátor segítségével, vagy pedig telepet 
alkalmazunk ( . védettségi osztály).

 Ü EMBE ELYE ÉS
  merülõrészre való felszerelés

A szivattyúmotort felszereljük a merülõrészre. Ekkor 
a motoron található menesztõ beleilleszkedik a 
merülõrészen lévõ kuplungba. Most már csak szorosan 
össze kell kötni egymással a motort és a merülõrészt, ami 
a jobbmenetû kézikerékkel történik lásd kép .

2  ro anás elleni védelem ellenõrzése
yúlékony folyadékok szállítása előtt, vagy a szivattyúnak 

robbanásveszélyes helyen történő üzembe helyezése előtt 
ellenőrizni kell, hogy lásd kép 2 :

1. A szivattyú motorja robbanásvédett-e
2. Merülõrész robbanásvédett-e
3. Kialakították-e a potenciál-kiegyenlítést
4. Elektromosan vezetõképes csöveket és csõkötéseket 

alkalmaznak-e
5. obbanás ellen védett dugaszoló aljzatot és dugaszt 

alkalmaznak-e

 Dugaszoló aljzat és dugasz
Minthogy a gyakorlatban különbözõ dugaszoló 
rendszereket alkalmaznak, ezért az ME  típusú motorokat 
sorozatszerûen „robbanás ellen nem védett“ kialakítású 
dugasszal szállítjuk.
A szokásos módon alkalmazott dugasz ebben a kivitelben 
csak robbanásveszélyes területen kívül történõ használatra 
engedélyezett!
Ha a motorokat robbanásveszélynek kitett területen 
akarják alkalmazni, akkor robbanás ellen védett dugaszoló 
aljzatot és dugaszt kell alkalmazniuk!
A nem robbanásveszélyes területen alkalmazott 
motoroknál a dugaszon lévõ védõsapkát el kell távolítani 
(lásd kép 3).

 Ü EMELTETÉS
 Túláramkioldó

A motorba beépített túláramkioldó túlterhelés esetén 
lekapcsolja a motort. Lehûlés után a motor ismételt 
indításához a ki- és bekapcsolót újra használni kell  
lásd kép .

2 álózatkimaradás és alacsonyfeszültség
kioldás
Az ME  típusú motorokat általában alacsonyfeszültség-
kioldóval szereljük fel. Az alacsonyfeszültség-kioldóval 
ellátott motorok a feszültség megszakadása után (hálózati 
csatlakozót ki- és ismét bekapcsolni) önállóan nem jönnek 
müködésbe. Ezáltal meggátolja, hogy a tápfeszültség 
visszatérésekor véletlenül elinduljon a motor. A motor 
indításához a ki/be-kapcsolót újra be kell kapcsolni lásd 
kép .
Ha a hálózati feszültség erõsen lecsökken a névleges 
feszültség-értékhez képest (ez a helyzet pl. erõs 
feszültségingadozású hálózatoknál), akkor az 
alacsonyfeszültség-kioldó meggátolja, hogy a motort 
bekapcsoljuk.

Amennyiben üzemelési okok miatt ( pl.: távirányítás) egy 
alacsonyfeszültség-kioldást nem lehet elõre látni, akkor a 
hordószivattyút úgy kell kialakítani, hogy ne keletkezzen 
súrlódási- és ütési szikra és garantáljuk az alkalmassági 
feltételeket egy veszélytelen üzemeléshez.
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 K RB NT RTÁS
 Tisztítás

Annak érdekében, hogy a mûanyagból készült ház statikus 
feltöltõdését elkerülhessük, a motort egy nedves ruhával 
le kell törölni lásd kép .

2 Szénkefék
Az egyfázisú soros gerjesztésû motor egy kollektorral 
rendelkezik, aminek két szénkeféje van. A szénkefék 
kopásnak vannak kitéve. Hogy a motor a szénkefék 
teljes kopása miatt nehogy károsodjon, ezért kb. minden 
500 üzemóra után a szénkeféket egy arra feljogosított 
mûhelyben vagy a gyártónál ellenõrizni kell.

  tápká el cseréje
Ha a tápkábel megsérült, vagy elöregedett, akkor a 
motor csatlakozó-oldalán szakképzett villanyszerelõ 
kicserélheti. A nyomásbiztosan tokozott teret (a motor 
belsõ terét) ehhez nem kell és nem szabad kinyitni  
lásd kép .

 motoron végzett javítási munkák elõtt a 
hálózati csatlakozót ki kell húzni
Legalá   RN minõségû ká elt kell 
alkalmazni

 J VÍTÁS
ármilyen javítást csak a gyártó, vagy a gyártó által 

feljogosított szakműhely végezhet. sak eredeti Lutz-
gyártmányú tartalékalkatrészeket szabad használni!
Átégésbiztos hézagokon alapvetően semmiféle szerelési 
/ javítási munkát végezni nem szabad.

 LK LM ÁS ROBB NÁSVES ÉLYES 
TERÜLETEN

 Potenciálkiegyenlítés és földelés
A szivattyú üzembe helyezése elõtt feltétlenül el kell 
végezni az elektromos potenciál-kiegyenlítést a szivattyú, 
a leürítendõ tartály és a feltöltendõ tartály alkotta 
rendszerben.
A szivattyú és a leeresztendõ tartály között azonos 
potenciált úgy érhetünk el, ha felcsíptetjük a potenciál-
kiegyenlítõ kábelt (rendelési száma: 0204-994). A jobb 
elektromos vezetõképesség érdekében a felcsíptetési 
helyekrõl távolítsuk el a festéket és a szennyezõdéseket.
A leürítendõ és a feltöltendõ tartály közötti elektromos 
vezetõ kapcsolatot elektromosan vezetõképes padozattal 
(pl. vezetõképes ráccsal) biztosíthatunk.
ó elektromos vezetõképességû kapcsolatnak kell a 

tartályok és a padozat között is fennállnia.

Magyarázat az á rához
(1) Potenciál-kiegyenlítõ kábel  (2a) Elektromosan 
vezetõképes padozat, vagy mindkét hordóhoz 
csatlakozó potenciál kiegyenlítõ kábel (2b) alvanikus 
kapcsolat (kisebb átmeneti ellenállás a földhöz)  
(3) Elektromosan vezetõképes tömlõ(4) A tömlõ és a 
tömlõcsatlakozás közötti elektromosan vezetõképes 
kötés (5) „0“ zónára engedélyezett merülõrész  
(6) Motor, meg nem érinthetõ fémrészekkel  
(7) öltõpisztoly
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2 Ro anásvédelemre vonatkozó elõírások
obbanásveszélyes területen mûködtetett elektromos 

berendezésekre számos elõírás érvényes. A következõ 
felsorolás egy áttekintést biztosít a lényeges elõírásokhoz.

Az európai Unión belül érvényes:
- rányelv 1999/92/E  az egészségvédelem javításának 

legkisebb elõírásai és a munkavállaló biztonsága, 
ami a robbanásveszélyes atmoszférán keresztül 
veszélyben lehetnek.

- E  60079-0 ( E  60079-0) 
Elektromos berendezések robbanási veszélynek kitett 
területen - Általános meghatározások

- E  60079-14 ( E  60079-14)  
Elektromos eszközök gázrobbanás veszélynek kitett 
területen – 14. rész: Elektromos berendezések 
felállítása robbanási veszélynek kitett területeken

- E  60079-10 ( E  60079-10)  
 Elektromos eszközök gázrobbanás veszélynek kitett 
területen – 10. rész: obbanásveszélyes adatok 
beosztása területenként

- E  1127-1  
obbanásra hajlamos atmoszféra – robbanásvédelem 

–1. rész: Alapok és módszertan
- zabályozás (E ) 1272/2008 ( LP)

Kiegészítõ nemzetközi elõírások és irányelvek továbbra 
is érvényesek.

 óna esorolás ro anási veszélynek 
kitett területekre
A robbanási veszélynek kitett területek olyan területek, 
ahol a helyi és üzemi körülmények alapján robbanóképes 
atmoszféra alakulhat ki veszélyt okozó méretekben. öbb 
zónákban kerülnek felosztásra.

Éghetõ gázok, gõzök vagy ködök következtében robbanási 
veszélynek kitett területekre a következõk érvényesek:
a) A „0“ zónába tartoznak azok a területek, amelyeken 

belül állandóan vagy huzamosabb idõn keresztül 
veszélyes, robbanásképes atmoszféra uralkodik.

b) A „1“ zónába tartoznak azok a területek, amelyeken 
belül azzal kell számolni, hogy esetenként veszélyes, 
robbanásképes atmoszféra áll elõ.

c) A „2“ zónába tartoznak azok a területek, amelyeken 
belül azzal kell számolni, hogy veszélyes, robbanásképes 
atmoszféra csak ritkán, és akkor is csak rövid ideig áll 
elõ.

  zóna esorolás magyarázata 
gyúlékony folyadékoknak hordó ól történő 
szivattyúzása esetén
- Egy hordó vagy egy tartály belsejében általában „0“ 

zóna uralkodik.
- A „0“ zóna és az „1“ zóna közötti választóvonalat a hordó 

zárónyílása, illetve a tartály felsõ széle jelenti.
- Az olyan tereket, ahol áttöltést vagy kitöltést végeznek, 

általában az „1“ zónába kell sorolni.
- A fentiek tehát a hordóból és tartályból történõ 
 szivattyúzás esetére vonatkoztatva azt jelentik, hogy:
 1.  yúlékony folyadékok szállítására . készülékcso-

port, 1/2  kategória alkalmazható. Ezek megfelel-
nek a „0“ zónában való felhasználás elõírásainak.

 2.  A „0“ zónában semmilyen motort nem szabad 
alkalmazni, akármilyen védettségi fokozattal 
rendelkezik is. Ez alól kivételt csak a helyi felügyeleti 
hatóságok tehetnek.

 3.  Az ME sorozatba tartozó „nyomásbiztos tokozásu, 
fokozottan biztonságos“ Lutz-motorok megfelelnek 
a . készülékcsoport, 2  kategória elõírásainak. Az 
„1“ zónában alkalmazhatóak.

 Visszakövethetõség
A Lutz Pumpen cég robbanásbiztos berendezéseit 
egy egyéni szériaszámmal látták el, amely a 
visszakövethetõséget szolgálja. Ebbõl a számból 
megállapítható a gyártási év és a készülék kivitelezése.

Ennél a terméknél egy robbanásbiztos készülékrõl van szó. 
Ezt illetõen és az A E  irányvonalának gyelembevételével 
megtörténtek a specifikus intézkedések, hogy a 
készüléknek visszakövethetõségét a korábban- vagy 
utólag bekapcsolt területen biztosítani tudják. Az A E -
határozattal ellátott QM-rendszerünk biztosítja ezt a 
visszakövethetõséget az elsõ kiszállítás helyéig. Kivéve 
egy ellenkezõleg szóló szerzõdéses határozat  esetében 
minden személy, aki ezt a készüléket továbbszállítja, 
köteles egy olyan rendszert bevezetni, amely lehetõvé teszi 
a hibás készülékek egy esetlegesen szükséges visszahívási 
akcióját. 



20

06
98

-0
22

 M
E -

 03
/1

9

hu

Tá lázat 

ípus elje- 
sítmény

Frekvencia Feszültség Hang-
nyomás-

szint1)

úly endelési
szám

kisfeszültségû
kioldóval

endelési
szám

kisfeszültségû
kioldó nélkül

ME II 430-460 50 H 220-230 71 d (A) 5,5 kg

ME II 380-440 50 H 100-110 71 d (A) 5,5 kg —

ME II 400-460 60 H 110-120 71 d (A) 5,5 kg 9

Besorolás II 2 G Ex d  e  II  T

ME II 540-580 50 H 220-230 70 d (A) 6,8 kg

Besorolás II 2 G Ex d  e  II  T

ME II 475-515 60 H 220-230 70 d (A) 6,8 kg

Besorolás II 2 G Ex d  e  II  T

ME II 400 = 24 70 d (A) 6,6 kg

Besorolás II 2 G Ex d  e  II  T

ME II 750-795 50 H 220-230 69 d (A) 8,0 kg 2

ME II 880-930 50 H 220-230 73 d (A) 8,0 kg 2

Besorolás II 2 G Ex d  e  II  T
1) Az A- besorolású kibocsátási hangnyomásszint 10000 1/ min-nél, mérési távolság 1 m 
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Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności
Niniejszym deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że niżej wymieniony produkt jest zgodny z wymaganiami 
podanych Dyrektyw UE.

Produkt: Uniwersalny silnik napędowy dla pomp beczkowych i kontenerowych

Typy: ME II 3-230, ME II 3-110, ME II 3-120, ME II 5-230 (50 Hz), ME II 5-24

  Identyfikacja:   II 2 G Ex db eb IIC T6

  ME II 5-230 (60 Hz), ME II 7-230, ME II 8-230

  Identyfikacja:   II 2 G Ex db eb IIC T5

Producent: Lutz Pumpen GmbH 

  Erlenstraße 5-7

  D-97877 Wertheim

Odnośne Dyrektywy Europejskie:
 ATEX    2014/34/EU

 EMV   2014/30/EU 

 RoHS   2011/65/EU

Stosowane normy zharmonizowane:

EN 60079-0:2012/A11:2013 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 61000-3-2:2014

EN 60079-1:2014 EN 55014-2:1997/A2:2008 EN 61000-3-3:2013

EN 60079-7:2015   

Jednostka notyfikowana Physikalisch-Technische Bundesanstalt 0102, Bundesallee 100, 
38116 Braunschweig dokonała oceny zgodności typu i wydała następujący certyfikat: 
PTB 00 ATEX 1117

Silnik uniwersalny ME II .. jest zgodny z wymaganiami Dyrektywy 94/9/EC, a od dnia 20.04.2016 z 

wymaganiami Dyrektywy 2014/34/UE. Jeden lub więcej standardów związanych certyfikatem PTV 00 
ATEX 1117 został zastąpiony nową edycją. Deklarujemy, że product jest zgodny z wymaganiami nowej 
edycji standardów, gdyż zmodyfikowane wymagania nowej edycji standardów nie dotyczą tego produktu.

Wertheim, 2018-11-08

 Heinz Lutz, Dyrektor Generalny

Překlad originálního Prohlášení o shodě
Tímto prohlašujeme na výlučnou odpovědnost, že následující výrobek odpovídá všem příslušným nařízením 
uvedených EU směrnic.

Výrobek: Univerzální motor pro pohon sudových a nádržových čerpadel

Typy: ME II 3-230, ME II 3-110, ME II 3-120, ME II 5-230 (50 Hz), ME II 5-24

  Označení:   II 2 G Ex db eb IIC T6

  ME II 5-230 (60 Hz), ME II 7-230, ME II 8-230

  Označení:   II 2 G Ex db eb IIC T5

Výrobce: Lutz Pumpen GmbH 

  Erlenstraße 5-7

  D-97877 Wertheim

Použité evropské směrnice:
 ATEX    2014/34/EU

 EMV   2014/30/EU 

 RoHS   2011/65/EU

Použité harmonizované normy:
EN 60079-0:2012/A11:2013 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 61000-3-2:2014

EN 60079-1:2014 EN 55014-2:1997/A2:2008 EN 61000-3-3:2013

EN 60079-7:2015  

Notifikovaná osoba Physikalisch-Technische Bundesanstalt 0102, Bundesallee 100, 
38116 Braunschweig, přezkoušela konstrukční vzorek a vystavila následující certifikát: 
PTB 00 ATEX 1117

Výrobek univerzální motor ME II ... odpovídá požadavkům směrnice 94/9/EC, od 20.4.2016 směrnice 
2014/34/EU. Jedna nebo více norem, uvedených v příslušném EU- certifikátu typu PTB 00 ATEX 1117, 
byla/byly již nahrazena/nahrazeny novým vydáním. Prohlašujeme pro výrobek shodu také s požadavky 
nového vydání norem, neboť změněné požadavky nového vydání norem nejsou pro tento výrobek 
relevantní.

Wertheim, 08.11.2018

 Heinz Lutz, Výkonný ředitel

Eredeti komformitási nyilatkozat fordítása
Teljes felelőségünk tudatában kijelentjük, hogy a következő termék a felsorolt  EU-irányelvek minden 
meghatározott rendelkezéseinek megfelel.

Termék: Univerzális motor hordó- és tartály-szivattyúhoz

Típusok: ME II 3-230, ME II 3-110, ME II 3-120, ME II 5-230 (50 Hz), ME II 5-24

  Besorolás:   II 2 G Ex db eb IIC T6

  ME II 5-230 (60 Hz), ME II 7-230, ME II 8-230

  Besorolás:   II 2 G Ex db eb IIC T5

Gyártó: Lutz Pumpen GmbH 
  Erlenstraße 5-7

  D-97877 Wertheim

Alkalmazott európai irányelvek:
 ATEX    2014/34/EU

 EMV   2014/30/EU 

 RoHS   2011/65/EU

Felhasznált harmonizált normák:
EN 60079-0:2012/A11:2013 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 61000-3-2:2014

EN 60079-1:2014 EN 55014-2:1997/A2:2008 EN 61000-3-3:2013

EN 60079-7:2015  

A Fizikai-Technikai Szövetségi Központ jegyzett hivatala, 0102 Bundesalle 100, 

38116 Braunschweig, a modellt megvizsgálta és a következő tanúsítványt állította ki: 
PTB 00 ATEX 1117

Az ME II … univerzális motor a 94/9/EG, valamint a 2016.04.20-tól  a 2014/34/EU  irányelvek előírásaival 
megegyezik. Egy vagy több a hozzá tartozó EG- építősorozat bevizsgálási engedély PTB 00 ATEX 1117 
nevezett normák már új kiadással helyettesítve lettek. Kijelentjük, hogy a termék és a követelmények 
megegyeznek az új norma kiadással, mert az új norma kiadásnak a változó követelmények a termékre 
nem érintett.

Wertheim, 08.11.2018

 Heinz Lutz, ügyvezető igazgató

Preklad originálneho Prehlásenia o zhode
Týmto prehlasujeme na výlučnú zodpovednosť, že nasledujúci výrobok odpovedá všetkým príslušným 
nariadeniam uvedených EU smerníc.

Výrobok: Univerzálny motor pre pohon sudových a nádržových čerpadliel.

Typy: ME II 3-230, ME II 3-110, ME II 3-120, ME II 5-230 (50 Hz), ME II 5-24

  Označenie:   II 2 G Ex db eb IIC T6

  ME II 5-230 (60 Hz), ME II 7-230, ME II 8-230

  Označenie:   II 2 G Ex db eb IIC T5

Výrobca: Lutz Pumpen GmbH 

  Erlenstraße 5-7

  D-97877 Wertheim

Použité európske smernice:
 ATEX    2014/34/EU

 EMV   2014/30/EU 

 RoHS   2011/65/EU

Použité harmonizované normy:
EN 60079-0:2012/A11:2013 EN 55014-1:2006/A2:2011 EN 61000-3-2:2014

EN 60079-1:2014 EN 55014-2:1997/A2:2008 EN 61000-3-3:2013

EN 60079-7:2015  

Notifikovaná osoba Physikalisch-Technische Bundesanstalt 0102, Bundesallee 100, 
38116 Braunschweig, preskúšala konštrukčnú vzorku a vystavila nasledujúci certifikát: 
PTB 00 ATEX 1117

Výrobok univerzálny motor ME II ... odpovedá požiadavkám smernice 94/9/EC, od 20.4.2016 smernice 
2014/34/EU. Jedna alebo viacej noriem, uvedených v príslušnom EU- certifikáte typu PTB 00 ATEX 1117, 
bola/boli už nahradená/nahradené novým vydaním. Prehlasujeme pre výrobok zhodu aj s požiadavkami 
nového vydania noriem, keďže zmenené požiadavky v novom vydaní noriem nie sú pre tento výrobok 
relevantné.

Wertheim, 08.11.2018

 Heinz Lutz, Výkonný riaditel'
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