
EG-conformiteitsverklaring

De fabrikant: ruck Ventilatoren GmbH

Max-Planck-Str. 5

DE 97944 Boxberg

verklaart dat het onderstaande product:

Producttype:

Artikelnummer:

Productomschrijving:

Fabricagejaar:

Serienummer:

Buisventilator

158373

EMI 355 EC 300W O 01

zie typeplaatje

zie typeplaatje

voldoet aan alle bepalingen van de volgende EU-richtli jnen en -verordeningen:

Naam

2009/125/EG

327/2011/EU

Titel

Ecologisch ontwerp van energieverbruikende producten

Vereisten voor luchtbehandelingsunits van meer dan 125 watt
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ErP-conform

Algehele efficiëntie

Meetcategorie

Efficiëntiecategorie

Efficiëntie bij optimale energie-efficiëntie

Toerentalregeling

Fabricagejaar

Handelsregisternummer

Vestigingsplaats van de fabrikant

Modelnummer van het product

Nominaal ingangsvermogen van de motor op het optimale
energie-efficiëntiepunt

Volumestroom op het optimale energie-efficiëntiepunt

Ventilatordruk op het optimale energie-efficiëntiepunt

Omwentelingen per minuut bij het optimale energie-
efficiëntiepunt

De specifieke verhouding

Informatie over demontage, recycling en afvalverwerking

Optimale levensduur

Beschrijving van aanvullende elementen die worden gebruikt
om de energie-efficiëntie van de ventilator te bepalen, zoals
leidingen, die niet in de meetcategorie worden beschreven
en niet bij de ventilator worden geleverd

2015

ηes [%]

B

totaal

N [%]

met geïntegreerde toerentalregelaar

zie typeplaatje

Inschrijving in handelsregister bij kantongerecht
Mannheim onder nr. 560366

ruck Ventilatoren GmbH, DE

158373 / EMI 355 EC 300W O 01

Pa [W]

qv [m³/uur]

pf [Pa]

n [1/min]

De specifieke verhouding ligt dichtbij 1 en duidelijk
onder de 1,11

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het product

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het product

Voor de berekening van de energie-efficiëntie zijn
behalve de volgens de meetcategorie vereiste

aansluitcomponenten geen bijzondere voorwerpen
gebruikt.
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158373_pklot11_k10001_nl_20210705

Boxberg, 05.07.2021
Plaats en datum van de uitgifte

Fabian Schmelz (Hoofd technische dienst)
Naam en handtekening van de bevoegde persoon

ruck  Vent i latoren GmbH |  DE 97944 Boxberg  |  Te l . +49 7930 92 11-0  |  in fo@ruck .eu  |  www.ruck .eu



Declaration of conformity 
UKCA

The manufacturer: ruck Ventilatoren GmbH

Max-Planck-Str. 5

DE 97944 Boxberg

certifies herewith, that the following product:

Product type:

Product ID:

Product name:

Year of manufacture:

Serial number:

Tube fan

158373

EMI 355 EC 300W O 01

see nameplate

see nameplate

is compliant with all the provisions of the following UK Directives and regulations:

The Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Amendment) (EU Exit) Regulati-

ons 2019
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ErP-Compliant

Overall efficiency

Measurement category

Efficiency category

Efficiency grade at optimum energy efficiency point

Variable speed drive

Year of manufacture

Commercial registration number

Site of manufacturer

Product’s model number

Nominal motor power input at optimum energy efficiency
point

Volumetric flow at optimum energy efficiency point

Fan pressure at optimum energy efficiency point

Rotations per minute at optimum energy efficiency point

The specific ratio

Information on dismantling, recycling and disposal

Optimal l ifetime

Description of additional items used when determining the
fan energy efficiency, such as ducts, that are not described
in the measurement category and not supplied with the fan

2015

ηes [%]

B

Total

N [%]

with integrated speed control

see nameplate

Inschrijving in handelsregister bij kantongerecht
Mannheim onder nr. 560366

ruck Ventilatoren GmbH, DE

158373 / EMI 355 EC 300W O 01

Pa [W]

qv [m³/uur]

pf [Pa]

n [1/min]

The specific ratio is close to 1 and significantly be-
low 1.11

Observe the user manual of this product

Observe the user manual of this product

No special items have been used for determinig
the fan energy efficiency, excep the required

connection components according to the measure-
ment category.
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81,7
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271

1851

158373_pklot11uk_k10001_nl_20210705

Boxberg, 05.07.2021
Place and date of issue

Fabian Schmelz (Technical Director)
Name and signature of authorized person

ruck  Vent i latoren GmbH |  DE 97944 Boxberg  |  Te l . +49 7930 92 11-0  |  in fo@ruck .eu  |  www.ruck .eu


