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Stosowanie instrukcji montażu

Przed uruchomieniem SERVO-DRIVE należy przeczytać instrukcję 
montażu, jak również wskazówki bezpieczeństwa!
Zalecamy stosowanie schematu grafiki dla ułatwienia identyfikacji 
opisanych części.
Instrukcja montażu dotyczy elektrycznego wspomagania ruchu 
SERVO-DRIVE do:
- podnośników AVENTOS HF, AVENTOS HS, AVENTOS HL i 
AVENTOS HK 
- systemów szuflad LEGRABOX i TANDEMBOX jak również 
systemów prowadnic MOVENTO i TANDEM
W prezentacjach jako przykład został przedstawiony AVENTOS HF.
Etapy montażu podnośników AVENTOS HF, HS, HL i HK bez 
SERVO-DRIVE znajdą Państwo w specjalnych instrukcjach montażu 
na temat AVENTOS.

Bezpieczeństwo

SERVO-DRIVE odpowiada obecnie obowiązującym wymogom 
bezpieczeństwa.
Mimo to, istnieje pewne ryzyko w przypadku nieprzestrzegania tej 
instrukcji montażu. Proszę zrozumieć, że firma Julius Blum GmbH nie 
ponosi żadnej odpowiedzialności i nie uznaje roszczeń za szkody i 
straty powstałe w wyniku nieprzestrzegania instrukcji montażu.
• Podczas montażu SERVO-DRIVE należy przestrzegać krajowych 

norm. Dotyczy to szczególnie bezpieczeństwa ruchomych części i 
elektrycznego okablowania.

• Tylko wykwalifikowany specjalista może montować i wymieniać 
komponenty Blum, zmieniać pozycję zasilacza Blum lub 
okablowania.

Znaki ostrzegawcze i symbole zagrożenia

OSTRZEŻENIE wskazuje na niebezpieczeństwo, 
które może prowadzić do poważnych urazów lub 
śmierci w przypadku braku przestrzegania zasad.
Ten symbol wskazuje na zalecenie, którego 
trzeba przestrzegać. 

OSTRZEŻENIE

WSKAZÓWKA
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• Urządzenie można podłączać tylko do prądu sieciowego, którego 
napięcie, rodzaj i częstotliwość odpowiadają oznaczeniom na 
tabliczce znamionowej (patrz zasilacz Blum).

• Gniazdko elektryczne musi być łatwo dostępne.
• Do jednego kabla zasilającego można podłączyć tylko 1 zasilacz 

Blum.
• Należy zachować podane w instrukcji montażu odległości 

bezpieczeństwa zasilacza Blum.
• Należy uważać, by do zasilacza Blum i jednostki napędu nie 

wnikała wilgoć.
• Przed każdą naprawą lub pracami konserwacyjnymi należy ustawić 

przełącznik, do którego podłączony jest zasilacz Blum, w pozycji 
wyłączonej lub wyciągnąć wtyczkę sieciową. 

• Jednostkę napędu, zasilacz Blum i włącznik SERVO-DRIVE należy 
czyścić przy pomocy tylko lekko wilgotnej ściereczki, ponieważ 
wnikająca wilgoć i agresywne środki czyszczące mogą uszkodzić 
elektronikę.

• Podczas ruchu otwierania i zamykania nie sięgać do obszaru 
podnośnika.

• Zabrania się stosowania uszkodzonych części.
• Ostre krawędzie mogą prowadzić do uszkodzenia przewodu.
•  Ani zasilacz Blum, ani jakiekolwiek okablowanie nie może mieć 

styczności z ruchomymi elementami.
• Nigdy nie rozmontowywać jednostki napędu lub włącznika 

SERVO-DRIVE.

Zastosowanie zgodne z przeznaczniem

SERVO-DRIVE wspomaga otwieranie i zamykanie frontów szafek 
górnych względnie otwieranie szuflad i może być stosowane tylko w 
następujących warunkach:
• W suchych, zamkniętych pomieszczeniach.
• W połączeniu z systemem podnośników AVENTOS, względnie 

systemami szuflad firmy  
Julius Blum GmbH w zakresie dopuszczalnych danych 
technicznych.

• W połączeniu z zasilaczem Blum.



6

Bezpieczny odstęp zasilacza Blum

Montaż do dnaMontaż do ścianyMontaż na wieńcu górnym

 ➢ Bezpieczny odstęp jest uwzględniony w wymiarach rysunku.

WSKAZÓWKA
Dla zachowania cyrkulacji powietrza zachować bezpieczną odległość 
30 mm, w przeciwnym razie grozi to przegrzaniem zasilacza Blum.

OSTRZEŻENIE
Zagrożenie życia przez porażenie prądem!

 ➢  Nigdy nie otwierać zasilacza Blum. Istnieje śmiertelne 
niebezpieczeństwo porażenia prądem.

 ➢  Przed każdą naprawą lub pracami konserwacyjnymi należy 
ustawić przełącznik, do którego podłączony jest zasilacz Blum,  
w pozycji wyłączonej lub wyciągnąć wtyczkę sieciową.

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo zranienia przez gwałtownie 
unoszący się podnośnik teleskopowy! 

Podczas demontażu frontu powstaje 
niebezpieczeństwo zranienia przez gwałtownie 
unoszący się podnośnik.

 ➢ Nie opuszczać podnośnika, lecz wypiąć.
 ➢  Tak długo, jak fronty nie są zmontowane nie 
można podłączać zasilacza do sieci elektrycznej.
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Bezpieczny odstęp zasilacza Blum

Usuwanie usterek

Informacje na temat usuwania usterek znajdą Państwo na: 
www.blum.com/sd/troubleshooting

Wskazówki dotyczące Dyrektywy Maszynowej 2006/42/EG

Mebel z SERVO-DRIVE do AVENTOS nie podlega ustaleniom 
Dyrektywy 2006/42/EG dotyczącej maszyn, o ile mebel ten jest 
przeznaczony do użytku domowego. Dyrektywa jest stosowana w 
odniesieniu do mebli znajdujących się w przestrzeniach biurowych 
oraz wnętrzach publicznych i obowiązuje przy wprowadzaniu 
produktu do obrotu na terenie Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (EOG) + Szwajcaria + Turcja. Normy względnie 
dyrektywy innych krajów są objęte certyfikacją TÜV.

Szczegółowe informacje na temat Dyrektywy Maszynowej znajdą 
Państwo na:  
www.blum.com/sd/guideline

Zmiany w budowie i części zamienne

Zmiany w budowie i części zamienne nie dopuszczone przez 
producenta mają wpływ na bezpieczeństwo oraz działanie SERVO-
DRIVE i dlatego są niedozwolone.
• Stosować tylko oryginalne części zamienne Julius Blum GmbH.
• Do zasilacza Blum nie podłączać żadnych innych urządzeń niż 

przewidziane do tego komponenty Blum.

Utylizacja

• Wszystkie elektroniczne komponenty SERVO-DRIVE, łącznie z 
baterią, należy utylizować w osobnym pojemniku na urządzenia 
elektryczne i elektroniczne zgodnie z lokalnymi przepiasmi.
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Grafika poglądowa SERVO-DRIVE
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Siłownik
Podnośnik teleskopowy lub pakiet podnośnika
Jednostka napędu ze wskaźnikiem LED
Zaślepka
Włącznik SERVO-DRIVE ze wskaźnikiem baterii

Zasilacz Blum ze wskaźnikiem LED
Obudowa zasilacza – montaż do dna
Uchwyt zasilacza – montaż do ściany

Przewód zasilający do przycięcia
Złącze pinowe
Końcówka ochronna przewodu

Przewód sieciowy

Dystans Blum

Pionowy profil nośny

Uchwyt profilu nośnego górny/tylny
Uchwyt profilu nośnego dolny

Przewód profilu nośnego (do zasilania prądem)
Przewód komunikacji

Zaślepka profilu nośnego

Podwójny uchwyt napędu
Pojedynczy uchwyt napędu

Jednostka napędu

Uchwyt profilu nośnego lewy/prawy
Poziomy profil nośny

Adapter do jednostki napędu
Górny uchwyt napędu z adapterem do jednostki napędu
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Elektryczne wspomaganie ruchu
Włącznik SERVO-DRIVE uruchamia automatyczne otwieranie i zamykanie frontów z systemem 
SERVO-DRIVE do AVENTOS.

Naciśnij front
 ➢ front unosi się automatycznie

Naciśnij włącznik SERVO-DRIVE
 ➢ front zamknie się automatycznie

Front może być bez ograniczeń otwierany i zamykany manualnie, bez obawy, że SERVO-DRIVE do 
AVENTOS zostanie w ten sposób uszkodzone.

Obsługa manualna

 ➢  Manualne otwieranie frontu przez jego 
uniesienie 

 ➢  Manualne zamykanie frontu przez 
pociągnięcie go w dół

AVENTOS – funkcja

LEGRABOX / TANDEMBOX / MOVENTO / TANDEM

Elektryczne wspomaganie ruchu
 Po naciśnięciu frontu lub pociągnięciu za uchwyt szuflady (A) odbojnik wysuwa się z jednostki napędu 
(B) i delikatnie wypycha szufladę z korpusu.
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AVENTOS HF / -HS / -HL / -HK

AVENTOS HF / -HS / -HL AVENTOS HK
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Montaż przewodu zasilającego

Regulacja jednostki napędu

SERVO-DRIVE do AVENTOS

Montaż jednostki napędu

 ➢  Przed montażem SERVO-DRIVE do AVENTOS trzeba tak ustawić 
siłowniki, by otwarte w różnych pozycjach fronty pozostawały w tej 
samej pozycji.

 ➢  Ogranicznik kąta otwarcia można zamontować dopiero po montażu 
jednostki napędu i przed rozruchem testowym.

WSKAZÓWKA

 ➢  Podczas montażu jednostki napędu podnośniki muszą znajdować się  
w całkowicie otwartej pozycji. 
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AVENTOS HF / -HS / -HL

AVENTOS HK

Montaż włącznika SERVO-DRIVE

 ➢  Blokada jednostki napędu jest możliwa dopiero wtedy, kiedy w okienku 
kontrolnym nie jest już widoczny pomarańczowy suwak.

WSKAZÓWKA

WSKAZÓWKA
Blokada jednostki napędu jest możliwa dopiero wtedy, gdy jednostka napędu jest całkowicie nałożona 
na siłownik.
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Montaż trawersu poziomego

Montaż trawersu pionowego

SERVO-DRIVE do LEGRABOX / TANDEMBOX / MOVENTO / TANDEM

Montaż jednostki napędu
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Montaż w szafie na zapasy z poziomym i pionowym trawersem

Umieszczenie długiego przewodu profilu 
nośnego w dolnym profilu. Montaż dolnego 
profilu nośnego.

Profil nośny wyposażyć w przewód zasilający.
Założony przewód wymontować z obydwu profili nośnych i umieścić nowy, długi w górnym profilu 
nośnym.
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Uchwyt napędu pojedynczy/podwójny

Opcjonalnie można zamontować drugą jednostkę 
napędu.

Poziomy profil nośny
Adapter jednostki napędu wyposażyć w przewód 
profilu nośnego

Montaż jednostki napędu na adapterze 

Montaż adapteru jednostki napędu na poziomym profilu nośnym

Montaż poziomego profilu nośnego w uchwycie

Pojedynczy uchwyt napędu Podwójny uchwyt napędu
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Górny uchwyt napędu 

Przeprowadzanie przewodu w profilu

Ze względu na wytrzymałość trawers musi być połączony z blatem roboczym.

Montaż jednostki napędu na adapterze
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A1
A2
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PL

Szafka górna
Grafika poglądowa – okablowanie

Kombinacja szafki górnej i dolnej

Szafka dolna

Dystans Blum

Montaż we froncie
Ramka aluminiowa: Montaż w boku korpusu

 ➢ Nie naklejać dystansu Blum
WSKAZÓWKA

Złącze pinowe
Końcówka ochronna przewodu

Przewód zasilający do przycięcia

Zasilacz Blum ze wskaźnikiem LED
Obudowa zasilacza – montaż do dna
Uchwyt zasilacza – montaż do ściany
Przewód sieciowy



1
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Montaż złącz pinowych

Obudowa zasilacza – montaż do dna

Uchwyt zasilacza – montaż do ściany

Uchwyt zasilacza – montaż na wieńcu górnym

 ➢  Nie uszkodzić 
wypustek!

WSKAZÓWKA

Montaż zasilacza
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Plan okablowania

Uchwyt zasilacza – montaż do ścianyObudowa zasilacza – montaż do dna

Szafka zlewozmywakowa

Obudowa zasilacza – montaż do dna Uchwyt zasilacza – montaż do ściany

Poziomy profil nośnyGórny uchwyt napędu 

SERVO-DRIVE do LEGRABOX / TANDEMBOX / MOVENTO / TANDEM

SERVO-DRIVE do AVENTOS

Okablowanie prowadzone 
tyłem

Okablowanie prowadzone 
górą

 ➢ Do jednego kabla zasilającego można podłączyć tylko 1 zasilacz Blum!
WSKAZÓWKA
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D

F

E

B

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Konfiguracja przycisków

Jednostka napędu

SERVO-DRIVE do AVENTOS

Dezaktywacja

Dodatkowe funkcje

Aktywacja włącznika SERVO-DRIVE

Aktywacja synchronizacji

Aktywacja funkcji unikania kolizji

Reset Wireless

Reset Motion

Przeprowadzić rozruch testowy

W
 o

pc
ji

Przycisk <Reset Motion>
Wskaźnik LED Motion
Przycisk <SWITCH>
Przycisk <SYNC>
Przycisk <COLL>
Przycisk <Reset Wireless>
Wskaźnik LED Wireless
Włącznik SERVO-DRIVE
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Aktywacja włącznika SERVO-DRIVE

Ustawienie połączenia radiowego między włącznikiem  
SERVO-DRIVE a jednostką napędu.
Włącznik SERVO-DRIVE można przyporządkować tylko do jednej 
jednostki napędu!

Nacisnąć przycisk <SWITCH>,

aż wskaźnik LED zamiga na zielono.

Nacisnąć włącznik SERVO-DRIVE,

aż wskaźnik LED będzie bez przerwy świecił na zielono.

Procedurę A 1–2 powtórzyć w odniesieniu do wszystkich włączników 
SERVO-DRIVE w korpusie.

Obsługa Świeci bez przerwy Miga

Uruchomienie
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B
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Przeprowadzić rozruch testowy

Przez rozruch testowy jednostka napędu rozpoznaje wymagane 
parametry.

Wymagany jest rozruch testowy: Wskaźnik LED miga.

Naciśnięcie frontu: Rozruch testowy uruchamia się automatycznie.

Front zamknąć ręcznie.

Front otwiera się i zamyka automatycznie 2 razy: W żadnym wypadku 
nie można przerywać lub zatrzymywać tego procesu.

Obsługa Świeci bez przerwy Miga

WSKAZÓWKA
W przypadku przerwania, cofnąć rozruch testowy → patrz Reset 
Motion E 1. Ponownie przeprowadzić rozruch testowy.
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Aktywacja synchronizacji

Można zsynchronizować aż do 3 jednostek napędu, które będą 
poruszać się jednocześnie. Ta funkcja jest niezbędna przy kilku 
korpusach połączonych wspólnym frontem.

Aktywacja włącznika SERVO-DRIVE → patrz A 1–3�

Nacisnąć przycisk <SYNC> pierwszej jednostki napędu, 

aż wskaźnik LED zamiga na zielono.

Nacisnąć przycisk <SYNC> drugiej jednostki napędu, 

aż wskaźnik LED obydwu zsynchronizowanych jednostek napędu 
będzie bez przerwy świecił na zielono.

Procedurę C 2–3 powtórzyć w odniesieniu do pozostałych jednostek 
napędu.

Przeprowadzić rozruch testowy → patrz B 1–4�

Obsługa Świeci bez przerwy Miga

W przypadku błędnej aktywacji cofnąć funkcje przy wszystkich 
jednostkach napędu → patrz Reset Wireless F 1�

WSKAZÓWKA

Ponowna aktywacja włącznika SERVO-DRIVE, synchronizacji  
i rozruchu → patrz A 1–3, C 2–4 i B 1–4�
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Aktywacja funkcji unikania kolizji

By uniknąć kolizji frontów, połączyć max. 6 jednostek napędu tak,  
by jednorazowo można było otworzyć tylko jeden front. Uniesienie 
danego frontu będzie tak długo wstrzymywane, jak długo sąsiadujący 
front będzie otwarty.

Aktywacja włącznika SERVO-DRIVE → patrz A 1–3�

Nacisnąć przycisk <COLL> pierwszej jednostki napędu,

aż wskaźnik LED zamiga na zielono.

Front zamknąć ręcznie.

Drugi front otworzyć ręcznie.

Nacisnąć przycisk <COLL> drugiej jednostki napędu, 

aż wskaźnik LED obydwu jednostek napędu będzie świecił bez 
przerwy na zielono.

Procedurę D 2–5 powtórzyć w odniesieniu do pozostałych korpusów.

Przeprowadzić rozruch testowy → patrz B 1–4�

Obsługa Świeci bez przerwy Miga

W przypadku błędnej aktywacji cofnąć funkcje przy wszystkich 
jednostkach napędu → patrz Reset Wireless F 1�

WSKAZÓWKA

Ponowna aktywacja włącznika SERVO-DRIVE, funkcji unikania kolizji  
i rozruchu testowego → patrz A 1–3, D 2–6 i B 1–4�



25

E

F

Reset Motion

Reset Wireless

PL

Włącznik SERVO-DRIVE – wymiana baterii

Montaż zaślepki

Przycisnąć długopisem przycisk <Reset Motion> (przynajmniej  
3 sekundy), do momentu szybkiego migania wskaźnika LED.

Przycisnąć długopisem przycisk <Reset Wireless> (przynajmniej  
3 sekundy), do momentu szybkiego migania wskaźnika LED.

Cofa rozruch testowy i umożliwia jego wznowienie.

Dezaktywacja wszystkich funkcji: Wszystkie polecenia aktywowane 
poprzez włączniki SERVO-DRIVE obecnych jednostek napędu 
zostaną usunięte.

 ➢  Otworzyć włącznik SERVO-DRIVE i wyjąć 
baterię

 ➢  Umieścić nową baterię (typ CR2032) 
i zamknąć włącznik SERVO-DRIVE – 
zwrócić uwagę na stronę z odpowiednią 
polaryzacją

Jeśli moc baterii słabnie, wskaźnik baterii (LED) miga na czerwono

 ➢  Baterii włącznika SERVO-DRIVE nie można ponownie ładować lub wrzucać do ognia.
WSKAZÓWKA
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SERVO-DRIVE do LEGRABOX / TANDEMBOX / MOVENTO / TANDEM – 
informacje ogólne

Przełącznik jednostki napędu
Przełącznik Mode (1)
Single: wysuwa się tylko jedna jednostka napędu (ustawienie 
standardowe)
Multiple: wysuwają się jednostki napędu ustawione na 
„Multiple“
Przełącznik Power (2)
Full: ustawienie standardowe
Half: do krótkich długości (270–300 mm)
Lampka kontrolna (LED) (3)

Przedłużka odbojnika
Przy szerokości korpusu od 275-320 mm w kombinacji ze 
stalową ścianką tylną i do szerokości korpusu 300 mm  
w kombinacji z drewnianą ścianką tylną, przedłużka 
odbojnika musi być zdemontowana.

Prowadnica odbojnika
Prowadnica odbojnika musi być nałożona i przykręcona przy 
szerokości korpusu od 275-320 mm w kombinacji z drewnianą 
ścianką tylną.

Przewód synchronizacji
Dwie jednostki napędu, które powinny uruchamiać 
się jednocześnie, muszą być połączone przewodem 
synchronizacji.
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Demontaż zasilacza Blum 

Obudowa zasilacza – montaż do dna Uchwyt zasilacza – montaż do ściany

Demontaż złącz pinowych

WSKAZÓWKA
 ➢  Nie uszkodzić 

wypustek!

OSTRZEŻENIE
Zagrożenie życia przez porażenie prądem!

 ➢  Nigdy nie otwierać zasilacza Blum. Istnieje śmiertelne 
niebezpieczeństwo porażenia prądem.

 ➢  Przed każdą naprawą lub pracami konserwacyjnymi należy 
ustawić przełącznik, do którego podłączony jest zasilacz Blum,  
w pozycji wyłączonej lub wyciągnąć wtyczkę sieciową.
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Przewód zasilający

SERVO-DRIVE do AVENTOS

Demontaż

TANDEMBOX/TANDEM
Demontaż jednostki napędu

OSTRZEŻENIE
Zagrożenie życia przez porażenie prądem!

 ➢  Nigdy nie otwierać zasilacza Blum. Istnieje śmiertelne 
niebezpieczeństwo porażenia prądem.

 ➢  Przed każdą naprawą lub pracami konserwacyjnymi należy 
ustawić przełącznik, do którego podłączony jest zasilacz Blum,  
w pozycji wyłączonej lub wyciągnąć wtyczkę sieciową.
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 Deklaracja zgodności
Nazwa wystawcy:  Julius Blum GmbH
Adres wystawcy:  Industriestraße 1, 6973 HÖCHST, AUSTRIA
Przedmiot deklaracji:
Nazwa / Marka: Blum
Produkt: SERVO-DRIVE
Typy:  Z10NE020, Z10NA200,
 Z10NE030, Z10NA300,
 Z10A3000.xx, Z10ZE000, 
 Z10ZC000, 21xA0x1, 
 Z10C5000.xx, Z10C5007,
 21P5020, 21.A00L33.xx
   
Wyżej wymieniony przedmiot jest zgodny z wymaganiami opisanymi w następujących dokumentach:

Nr dokumentu Tytuł Data wydania

2014/35/EU Dyrektywa niskonapięciowa 2014-02-26

2014/30/EU Dyrektywa EMV 2014-02-26

2011/65/EU Dyrektywa RoHS 2011-06-08

2014/53/EU Dyrektywa RED 2014-04-16

Dodatkowe informacje:

Dla odpowiedniego wdrożenia wymagań, o których mowa w powyższych dyrektywach dla wszystkich typów produk-
tów wspomnianych w tytule deklaracji zostały powołane następujące, harmonizujące normy:

Nr dokumentu Tytuł Data wydania

EN 55014-1:2006
+ A1:2009
+ A2:2011

Kompatybilność elektromagnetyczna – wymagania dotyczą sprzętu 
gospodarstwa domowego, elektronarzędzi i podobnych urządzeń 
elektrycznych
– Część 1: Emisja zakłóceń

2012-05-01

EN 55014-2:2015 Kompatybilność elektromagnetyczna – wymagania dotyczą sprzętu 
gospodarstwa domowego, elektronarzędzi i podobnych urządzeń 
elektrycznych
– Część 2: Odporność na zakłócenia - norma grupy wyrobów

2016-01-01

EN 61000-3-2:2014 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
– Część 3-2: Poziomy dopuszczalne – Poziomy dopuszczalne emisji 
harmonicznych prądów (fazowy prąd zasilający odbiornika 16 A)

2015-03-01

EN 61000-3-3:2013 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
– Część 3-3: Poziomy dopuszczalne – Ograniczanie zmian 
napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach 
zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez odbior-
niki o fazowym prądzie znamionowym < lub = 16 A przyłączone 
bezwarunkowo

2014-03-01
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Nr dokumentu Tytuł Data wydania

EN 60335-1:2012
+A11:2014

Bezpieczeństwo urządzeń elektrycznych do użytku domowego i 
podobnych celów  
– Część 1: Wymagania ogólne

2012-10-01

EN 50581:2012 Dokumentacja techniczna do oceny urządzeń elektronicznych i 
elektrycznych odnośnie ograniczenia szkodliwych materiałów

2013-02-01

Poza tym dla produktów Z10NA200, Z10NA300, Z10NE020 i Z10NE030 zostały powołane następujące normy:

EN 60950-1:
2014-08

Urządzenia techniki informatycznej - Bezpieczeństwo  
– Część 1: Wymagania ogólne

2014-08-01

Poza tym dla produktów 21xA0x1 i dla modułów 21P5020, 21.A00L33.xx i Z10C5007 zostały powołane następujące 
normy:

ETSI EN 300 440-2 V1.4.1 Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radio-
wego (ERM)
- Urządzenia bliskiego zasięgu
-  Urządzenia radiowe używane w zakresie częstotliwości od 1 GHz 

do 40 GHz
–  Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadnic-

zych wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE

2010-12-29

EN 301 489-3 V1.6.1 Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radio-
wego (ERM)
-  Kompatybilność elektromagnetyczna dotycząca urządzeń i 

systemów radiowych
–  Część 3: Wymagania szczegółowe dla urządzeń bliskiego zasięgu 

(SRD) pracujących na częstotliwościach pomiędzy 9 kHz i 246 GHz

2013-10-12

EN 301 489-1 V1.9.2 Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego 
(ERM)
-  Kompatybilność elektromagnetyczna (EMV) dotycząca urządzeń i 

służb radiowych
– Część 1: Wspólne wymagania techniczne

2012-04-11

Naniesiono oznaczenie CE w 09.

Stosując SERVO-DRIVE do AVENTOS w obszarze przemysłowym przed uruchomieniem należy potwierdzić zgod-
ność mebla z Dyrektywą Maszynową 2006/42/EU.

Podpisane za i w imieniu: 
Julius Blum GmbH

Höchst, 2016-04-26
Dyplomowany Inżynier Hermann Weissenhorn, Kierownik Działu Technika 
http://www.blum.com/compliance/



Julius Blum GmbH 
Beschlägefabrik 
6973 Höchst, Austria 
Tel.: +43 5578 705-0 
Fax: +43 5578 705-44 
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com
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