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EU - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ (*) 

 

  
 

 

 

   

(*) ΒΛΕΠΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΣΤΗΝ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

 

ΔΗΛΩΝΕΙ 
Ότι το ακόλουθο στοιχείο ασφαλείας: 

Περιγραφή προϊόντος:    Βαλβίδα αποκοπής 

Επωνυμία σήμανσης:    OMARLIFT 

Τύπος βαλβίδα (εμπορική επωνυμία):  HDU 600 

Αριθμός σειράς :    βλέπε πινακίδα στην βαλβίδα 

έτος κατασκευής:     2019 (βλέπε πινακίδα στην βαλβίδα) 

Είναι σύμφωνο με την 

Ευρωπαϊκή οδηγία 2014/33/EU της 2014-02-26  σχετικά με τους ανελκυστήρες και την οδηγία 2006/42/ΕΚ της 2006-05-17 σχετικά με τα μηχανήματα 

 
1) Ευρωπαϊκή οδηγία 2014/33/EU σχετικά με τους ανελκυστήρες 

ισχύει από 20/04/2016 

 
 

Οδηγίες ή κανονισμοί αναφοράς Βεβαίωση εξέτασης τύπου 

Αριθμός και 
ημερομηνία 

Κοινοποιημένος οργανισμός ο 
οποίος εκδίδει τη βεβαίωση 

τύπου 

Κοινοποιημένος οργανισμός 
υπεύθυνος για τη διαδικασία 

συμμόρφωσης με τυχαίο έλεγχο 

 

- Ευρωπαϊκή οδηγία σχετικά με τους 
ανελκυστήρες 2014/33/EU – Έκδοση 
2014 

- Κανονιστικός οδηγία σχετικά με τους 
ανελκυστήρες  
EN 81-20 : 2014 
EN 81-50 : 2014 
EN 81-2:1998+A3:2009 

 

EU-UCM 021 

 

TÜV SÜD Industrie Service GmbH 

Notified body 0036 

 

 

TÜV SÜD Industrie Service GmbH 

Notified body 0036 

 

Βεβαιώνεται η συμμόρφωση του προαναφερθέντος στοιχείου με την αντίστοιχη βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕU. 
 

 

2) Οδηγία 2006/42/ΕΚ σχετικά με τα μηχανήματα 
 

Βεβαιώνουμε τη συμμόρφωση του στοιχείου ασφαλείας που περιγράφηκε προηγουμένως σε σχέση με την προαναφερθείσα 

βεβαίωση του τύπου EU-UCM 021  και με την ανάλυση των κινδύνων, σύμφωνα με τις ίδιες τις απαιτήσεις.* 

Βεβαιώνεται ότι το στοιχείο ασφαλείας είναι σύμφωνο προς το δείγμα που εξετάσθηκε και δοκιμάσθηκε στην εξέταση τύπου ΕU. 

 

 Το στοιχείο αυτό χαρακτηρίζεται ως στοιχείο ασφαλείας σύμφωνα με την οδηγία σχετικά με τα μηχανήματα 2006/42/ΕΚ παράρτημα V (17). Καμία διαδικασία 
του άρθρου 12 (3) και (4) δεν υπάρχει για αυτό το στοιχείο. Το στοιχείο αυτό δεν ορίζεται στο παράρτημα IV και συνεπώς ισχύει σύμφωνα με το παράρτημα 
VIII / 12 (2). Δεν υπάρχει κανείς ιδιαίτερος εναρμονισμένος κανονισμός που να ορίζει τη συμμόρφωσή του. Εφόσον οι απαιτήσεις για αυτό το στοιχείο 
ασφαλείας είναι συγκρίσιμες με τις απαιτήσεις σύμφωνα με την οδηγία 2014/33/EU σχετικά με τους ανελκυστήρες, ανακοινώνουμε τη συμμόρφωση. Τα 
χαρακτηριστικά του στοιχείου ασφαλείας σύμφωνα με την οδηγία σχετικά με τα μηχανήματα 2006/42/ΕΚ σε αντίθεση με την οδηγία 2014/33/EU πρέπει να 
ορίζονται στην ανάλυση των κινδύνων του μηχανήματος. 

 

Υπογεγραμμένο από τον εξουσιοδοτημένο υπεύθυνο για τη σύνταξη της τεχνικής τεκμηρίωσης, για λογαριασμό του παραπάνω 
κατασκευαστή: 

 

Εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για να συντάξει την τεχνική τεκμηρίωση σύμφωνα με την οδηγία σχετικά με τα μηχανήματα (παράρτημα II / 1. A 2.):   

 

 

 

Bagnatica, 01/01/2019   Marco Selogni, Υπεύθυνο τεχνικό γραφείο 

 (Τόπος/ημερομηνία)   (Υπογράφων, Αρμοδιότητα, Υπογραφή)     

 
 
(Μετάφραση του πρωτότυπου εγγράφου – Ελληνική γλώσσα)  
 

EL

GR

GR 

OMARLIFT S.R.L. 

Via F.lli Kennedy 22/D 

I-24060 Bagnatica (BG) 

 

 


