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DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE 
(Tradução do Original) 

 

 
Nós, STAIRS INDUSTRIAL CO. LTD, como fabricante declaramos que o produto abaixo mencionado: 

Motores Submersos da marca SAVA modelo 4R 

 

Está de acordo com as seguintes Diretivas da CE: 

• 2006/42/EC (Diretiva de máquinas) 

• 2014/35/UE (Diretiva de baixa tensão) 
• 2014/30/UE (Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética) 
• Cumpre com (EU) No 547/2012 e atende a Diretiva Europeia 2009/125/EC 

Desde que seja usado e mantido de acordo com os códigos de boas práticas geralmente aceites e as 
recomendações do manual de instruções, atenda aos requisitos essenciais de segurança e saúde da 
Diretiva de Máquinas e da Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética. 

Para os riscos mais específicos deste produto, a segurança e a conformidade com os requisitos 
essenciais da Diretiva têm sido elementos das seguintes normas: 

• EN ISO 12100:2010 (Segurança de máquinas — Princípios gerais de conceção — Avaliação e redução 

de riscos)  
• EN ISO 13857: 2008 (Segurança de máquinas - distâncias de segurança para evitar que zonas de perigo 

sejam alcançadas por membros superiores e inferiores) 
• EN ISO 14120: 2015/2017 (Segurança de máquinas - Protetores - Requisitos gerais para o projeto e 

construção de proteções fixas e móveis) 
• EN 809:1998+A1:2009 (Bombas e unidades de bombagem para líquidos — Requisitos comuns de 

segurança) 
• EN 414:2000 (Segurança de máquinas. Regras para a elaboração e apresentação de normas de 

segurança) 

• EN 60204-1:2006/AC:2010 (Segurança de máquinas — Equipamento elétrico de máquinas — Parte 1: 

Requisitos gerais) 
• EN 60335-1:2010/1:2011+A1:2013, EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017 

(Aparelhos eletrodomésticos e análogos — Segurança — Parte 1: Regras gerais) 
• EN 60335-2-41 ed. 2, EN 60335-2-41:2003/A2:2010 (Aparelhos eletrodomésticos e análogos — 

Segurança — Parte 2-41: Regras particulares para bombas) 
• EN 61000-6-2 ed. 3 (Compatibilidade eletromagnética (CEM) — Parte 6-2: Normas genéricas — 

Imunidade para os ambientes industriais) 

• EN 61000-6-4 ed. 2 (Compatibilidade eletromagnética (CEM) — Parte 6-4: Normas genéricas — Norma 

de emissão para os ambientes industriais) 
• EN 62233:2008 (Métodos de medição para campos eletromagnéticos de eletrodomésticos e aparelhos 

semelhantes no que diz respeito à exposição humana) 
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