Free E

Johdatus kalustevalmistajille
EU-konedirektiivin (2006/42/EU) soveltamiseksi
tuotteella Free E varustetulle kalusteelle
1. Taustatietoja ja luokittelu Free E
EU-konedirektiivi määrittää Euroopan Talousalueella (ETA) sekä Sveitsissä ja Turkissa käyttöön
otettaville koneille turvallisuus- ja terveydensuojavaatimukset.
EU-konedirektiivin uusimman julkaisun mukaan Free E -käytöt ovat epätäydellisiä koneita.
Vasta asennettaessa sähkökäyttö kalusteeseen muodostuu konedirektiivin mukainen täydellinen
kone. Tästä syystä sähkömoottorikäytöllä varustettujen kalusteiden valmistajan ja markkinoille
saattajan pitää huomioida tämä konedirektiivi ja noudattaa tiettyä menettelytapaa tuotteidensa
direktiivin mukaista markkinointia varten. Nämä selvitetään seuraavana yksityiskohtaisesti.
Euroopan Talousalueen ulkopuolisten maiden asiaankuuluvat direktiivit ja standardit ovat
normaalisti katettu IECEE CB-kaavan mukaisella sertifioinnilla.

2. Vaatimukset konedirektiiviin mukaan
Konedirektiivin konemäärityksen mukaisen sähkömoottorikäytöllä varustetun kalusteen
valmistajana tai markkinoille tuojana pitää suorittaa seuraavat velvoitteet:
▪
▪
▪
▪
▪

Tuotekohtaisten teknisten asiakirjojen laadinta ja säilytys
Riskin arvioinnin suorittaminen asennetulle kalusteelle
Vaatimuksenmukaisuusvakuutuksen laadinta
Tyyppikilven ja CE-merkin kiinnittäminen valmiiseen kalusteeseen
Dokumentaation luovutus loppuasiakkaalle
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2.1. Tuotekohtaisten teknisten asiakirjojen laadinta ja säilytys
Sähkömoottorikäytöllä varustetulle kalusteelle on laadittava itsenäinen tekninen dokumentaatio ja
sitä on säilytettävä vähintään kymmenen vuoden ajan. Dokumentaation pitää sisältää seuraavat:
Asiakirja
Kalusteen rakennepiirros
Tekniset määritykset ja tarkastusraportit
Riskin arviointi asennetulle kalusteelle (ks. 2.2)
EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus (ks. 2.3)
Free-helan asennusohje (ks. 2.4)
Free E -käyttöohje (ks. 2.4)

Tekijä
Kalusteen valmistaja
Kalusteen valmistaja
Kalusteen valmistaja
Kalusteen valmistaja
Häfele
Häfele

2.2. Riskin arvioinnin suorittaminen asennetulle kalusteelle
Riskin arvioinnilla pitää määrittää sähkömoottorikäytöllä varustetusta kalusteesta mahdollisesti
aiheutuvat vaarannukset ja arvioidaan vaarapotentiaalin laajuus sekä ilmaantuvien vaarojen
todennäköisyys. Tämän puitteissa on myöskin kuvattava mahdolliset toimenpiteet riskien
vähentämiseksi.
Vakiokeittiökalusteille Häfele on esimerkinomaisesti laatinut seuraavan riskin arvioinnin, joka
perustuu seuraaviin edellytyksiin:
▪
▪
▪

Noudatetaan asennus- ja käyttöohjeessa Free E -käytölle annettuja käsittely- ja
käyttömäärityksiä
Mitään törmäysvaaraa olemassa oleviin rakenteellisiin elementteihin tai muihin kalusteoviin
ei ole
30 cm lisäturvaetäisyys kalusteoven kääntöalueeseen

Turva-alue
30 cm

Kääntöalue

Kun nämä edellytykset ovat täytetty, voidaan seuraava riskin arviointi ottaa käyttöön oppaana.
Muussa tapauksessa sekä jos käsittely- ja käyttömääräyksiä ei täytetä, on tarpeellista suorittaa
täydellinen riskin arviointi DIN EN ISO 12100 mukaan.
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Esimerkkikuva vakiokeittiökalusteen riskin arvioinnista:

Asennustilanteen muuttumisen tai sähkömoottorikäytöllä varustetun kalusteen siirtämisen
yhteydessä on suoritettava uusi riskin arviointi.
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2.3. Vaatimuksenmukaisuusvakuutuksen laadinta
EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutuksella kalustevalmistaja dokumentoi oikeudellisesti sitovasti
konedirektiivissä mainittujen turvallisuus- ja terveyssuojausvaatimusten noudattamisen.
Kopio valmistajan allekirjoittamasta EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutuksesta pitää toimittaa
jokaisen Free E -käytöllä varustetun kalusteen mukana. Seuraavana hahmottelumalli
EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutuksesta konedirektiivin 2006/42/EU mukaisesti:
Esimerkkikuva EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutuksesta:
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2.4. Tyyppikilven ja CE-merkin kiinnittäminen valmiiseen kalusteeseen
EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutukseen perustuen pitää sähkömoottorikäytöllä varustettu valmis
ja käyttövalmis kalusta merkitä pysyvästi ja näkyvästi CE-merkillä. Tämä voidaan tehdä, kuten
seuraavassa esimerkissä esitetty, yhdessä samalla tavalla tarpeellisen tyyppikilven kanssa.
Viimeisenä pitää olla seuraavat tiedot:
▪
▪
▪

Valmistajan nimi ja osoite
Tuote- tai tyyppinimitys
Valmistuspäivämäärä

Tyyppikilpi pitää sijoittaa kalusteen käyttäjälle hyvin näkyvään paikkaan.
Esimerkkikuva tyyppikilvestä:

Kun tyyppikilpi ja CE-merkki on kiinnitetty kalusteella on sähköisen käyttöyksikön tyyppikilvellä
oleva CE-merkki tehtävä tunnistamattomaksi.

2.5. Dokumentaation luovutus loppuasiakkaalle
Kalusteen toimituksen tai asennuksen yhteydessä on loppuasiakkaille luovutettava seuraavat
asiakirjat:
▪
▪

Häfele Free E-Drive asennus- ja käyttöohje
Kopio allekirjoitetusta EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutuksesta

Mikäli ilmenee muita kysymyksiä EU-konedirektiivin käytettävyydestä Free E -helalla varustettuun
kalusteeseen, ota yhteys meihin yhteys omaan Häfele-yhteyshenkilösi kautta tai osoitteessa
www.hafele.fi.
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