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Fabrikant 
TROX GmbH 
Heinrich-Trox-Platz 
DE - 47504 Neukirchen-Vluyn 

De persoon die gemachtigd is om de relevante 
technische documenten samen te stellen 
Jan Heymann, TROX GmbH 

 
Beschrijving van de niet voltooide machine 

 
Product type 
 
Functie 

Constant volume regelaar RN, 

EN, VFC 

Regelaar voor luchthoeveelheidsregeling in luchtbehandelingsinstallaties 

 
Hierbij wordt verklaard, dat aan de volgende vereisten van de Machine richtlijn 2006/42/EG wordt voldaan: 

 
 

Verder wordt verklaard, dat de speciale technische documentatie volgens bijlage VII deel B opgesteld zijn. 
 

Er wordt uitdrukkelijk verklaard, dat de niet voltooide machine alle relevante bepalingen van volgende EG-
richtlijnen resp. verordeningen voldoet: 

2006/42/EG 
 

2014/30/EU 
 
 

2014/35/EU 

Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 over machines en 
voor verandering van de richtlijn 95/16/EG (Nieuwe versie) (1) 
Richtlijn 2014/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 voor 
harmonisering van de rechtsvoorschriften van de lidstaten over de elektromagnetische tolerantie 
(Nieuwe versie) 
Richtlijn 2014/35/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 voor 
harmonisering van de rechtsvoorschriften van de lidstaten over het gebruik van elektrische 
middelen voor toepassing binnen bepaalde spanningsgrenzen op de markt 

Betroffen geharmoniseerde normen volgens artikel 7 deel 2: 
 

EN ISO 12100:2010-
11 

Veiligheid van machines - Algemene ontwerprichtlijn - Risicobepaling en risicovermindering (ISO 
12100:2010) 

De fabrikant resp. de gevolmachtigde verplichten zich,  na onderbouwd verzoek de speciale documenten van de niet voltooide machine ter 
beschikking te stellen. Dit gebeurt 
per post 

Alle rechten blijven hierbij voorbehouden! 
 

Belangrijke opmerking! De niet voltooide machine mag pas dan in bedrijf worden gesteld, als blijkt dat de gehele installatie waar de niet 
voltooide machine deel van uitmaakt, voldoet aan de bepalingen van deze richtlijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jan Heymann 
CE-Beauftragter, TROX GmbH 
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Inbouwverklaring 
Volgens de EG Machinerichtlijn 2006/42/EG, Bijlage II 1. B 

betreffende niet voltooide machines 
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