
  

 

Izjava o vgradnji deloma dokončanega stroja  
v skladu s Direktivo 2006/42/ES, Prilog II 1.B. 

 

Proizvajalec KLIMAOPREMA d.d. 
Gradna 78A, 10430 Samobor, Hrvaška 

Oseba pooblaščena za 
sestavljanje tehnične 
dokumentacije 

Siniša Murtezanović, mag.str. 
Vodja oddelka operativnega razvoja 

Opis izdelka 

Splošni naziv izdelka: 
Tip: 
Prodajni naziv: 
Namen:                           

kuhinjska ventilacijska napa 
indukcijska 
KHI 
Naprava za zajem, zadrževanje in odpravljanje 
onesnaženega zraka, ki istočasno tudi dovaja zrak v 
prostor kuhinje. 

Izjavljamo, da so izpolnjeni temeljnie zahteve po točkah 1.1.2, 1.1.3, 1.3.4, 1.5.1, Priloga 1, Direktive 2006/42/ES o strojih. 
Ravno tako izjavljamo, da je sestavljena tehnična dokumentacija v skladu s delom B Priloge VII.                                                  

Predmet te izjave o vgradnji je v skladu z merodajnimi zakonodajnimi zahtevami EU o usklajenosti:                                                                                                                                                                                                         

Direktiva 2006/42/EZ Direktiva 2006/42/EZ Europskega Parlamenta in Sveta 
dne 17. maj 2006. o strojih o zamenjavi Direktive 95/16/ES 

Direktiva 2014/30/EU 
Direktiva 2014/30 / EU Evropskega parlamenta in Sveta  dne 26. februarja 2014 o 
uskladitvi zakonodaje držav članic o dostopnosti električne opreme namenjene za 
uporabo v določenih napetostnih mejah. 

Direktiva 2014/35/EU 
Direktiva 2014/35 / EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o 
uskladitvi zakonodaje držav članic o elektromagnetni združljivosti 

  

V skladu s 2. členom 7 Direktive 2006/42 / ES se uporablja usklajeni standard: 

EN 12100:2010 Varnost strojev -- Splošna načela za projektiranje -- Ocena in zmanjševanje rizika (ISO 
12100:2010; EN ISO 12100:2010) 

Izpolnjene so zahteve za konstruiranje, izdelavo in delovanje skladno s sledečimi standardi: 

EN 16282-2:2016 
Oprema za profesionalne kuhinje -- Komponente za ventilacijo v profesionalnih kuhinjah 
-- 2. del: Kuhinjske ventilacijske nape, projektiranje in varnostne zahteve (EN 16282-
2:2016) 

EN 16282-6:2020 
Oprema za profesionalne kuhinje -- Komponente za ventilaciju v profesionalnih kuhinjah 
-- 6. del: Ločevalci/separatorji aerosola, projektiranje in varnostne zahteve (EN 16282-
6:2020) 

Proizvajalec opisanega delno dokončanega stroja se zavezuje, da bo ustrezne podatke posredoval na upravičeno zahtevo 
pristojnih državnih organov. Podatki se dostavijo po pošti. Ta postopek ne postavlja pod vprašaj pravic intelektualne lastnine 
proizvajalca delno dokončanih strojev. 

Opomba: opisani delno dokončani stroji se ne smejo uporabljati, dokler ni ugotovljeno, da končni stroj, v katerega bo 
vgrajen izpolnjuje določbe Direktive 2006/42 / ES. 

                                                                                                                                                            Za proizvajalca v  njegovo ime podpisal: 

                                                                                                                                                                   Sergio Galošić, predsednik uprave 

                                                                                                         

                                                                                     .                                            

Samobor, 01.10.2021.                                                                                                                       


