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Försäkran om inbyggnad för delvis fullbordade maskiner enligt maskindirektivet 
2006/42/EG 

för flervarvs- och vridsektordon i följande SIPOS SEVEN-apparatserier: 

 2SA70, 2SA73, 2SA75, 2SA78 
 2SQ70, 2SQ73, 2SQ75 
 

i utförandena: 

(1) ECOTRON 
(2) PROFITRON 

        HiMod 
 
Tillverkare: SIPOS Aktorik GmbH, Im Erlet 2, 90518 Altdorf, Germany 

Ovan nämnda flervarvs- och vridsektordon är avsedda för att manövrera industriventiler. 

Följande grundläggande säkerhets- och hälsoskyddskrav i bilaga I till direktivet 2006/42/EG uppfylls: 

 artikel 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.2.1, 1.2.6, 1.3.1, 1.3.7, 1.5.1, 1.6.3, 1.7.1, 1.7.3, 1.7.4 

SIPOS Aktorik GmbH förpliktar sig att på begäran elektroniskt översända dokumentation om den delvis fullbordade 
maskinen till de ansvariga myndigheterna i landet. Den särskilda tekniska dokumentation som enligt bilaga VII del B ska 
höra till den delvis fullbordade maskinen har sammanställts. 

Idrifttagning är inte tillåten förrän det har säkerställts att hela maskinen som ovan nämnda flervarvs- och vridsektordon 
ska installeras i uppfyller bestämmelserna i direktivet 2006/42/EG. 

Dessutom uppfylls skyddsmålen i lågspänningsdirektivet 2014/35/EU genom att följande harmoniserade standarder 
har tillämpats, i den mån de är tillämpbara på produkterna: 

 EN 60204-1:2006/A1:2009/AC:2010 EN 60034-1:2010/AC:2010 EN 50178:1997 

Ansvarig för dokumentation: Thomas Weber, Im Erlet 2, 90518 Altdorf, Germany 
 
EU-försäkran om överensstämmelse 
Tillverkaren SIPOS Aktorik GmbH försäkrar härmed på eget ansvar att ovan nämnda apparater uppfyller de 
grundläggande kraven i följande direktiv. Följande harmoniserade standarder har tillämpats: 

RoHS-direktivet 2011/65/EU 

EN 50581:2012 

EMC-direktivet 2014/30/EU för utförandena (1) 

EN 61800-3:2004/A1:2012 

RED-direktivet 2014/53/EU för utförandena (2) 

EN 301 489-1 V2.1.1 EN 301 489-17 V3.1.1 EN 300 328 V2.1.1 

Dessutom har ovan nämnda standarder i EMC-direktivet 2014/30/EU samt i lågspänningsdirektivet 2014/35/EU 
tillämpats. 

Altdorf, 2021-02-23 

Thomas Weber, VD 


