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DEKLARACJA ZGODNOŚCI
CERTYFIKOWANE HIGIENICZNE STÓPKI POZIOMUJĄCE
ZHJS, ZHJC, ZHFVJ
Materiały, chropowatość powierzchni, wykonanie i geometria
Powierzchnie metaliczne są wykonane ze stali nierdzewnej typu AISI 304 i są odporne na korozje
w określonych warunkach stosowania, łącznie z czyszczeniem. Komponenty elastomerowe
są wykonane z materiałów gumowych NBR i TPE Santoprene® zatwierdzonych przez FDA.
Podkładki uszczelniające są wykonane z materiału z włókien aramidowych. Wszystkie
zastosowane materiały są uważane za nietoksyczne i niechłonne.

88-01

Wszystkie odsłonięte powierzchnie metaliczne są wygładzone do maksymalnej wartości
chropowatości powierzchni Ra 1,6 mikrometra. Wszystkie komponenty elastomerowe i
podkładki uszczelniające są pozostawione w formie, w jakiej zostały uformowane, bez użycia
ręcznego przycinania, a wszystkie powierzchnie są uważane za wystarczająco gładkie, aby
zapewnić najlepsze możliwości czyszczenia.
Firma NGI zasadniczo stosuje się do wszystkich obowiązujących dyrektyw i norm.
Wszystkie informacje opierają się na obecnym stanie wiedzy i podlegają zmianom. Uważnie
przestrzegamy korekt i poprawek do tych dyrektyw i odpowiednio projektujemy nasze
produkty. To gwarantuje, że produkty firmy NGI są zawsze zgodne z aktualnie obowiązującymi
wymaganiami.
Nasz asortyment produktów nie jest objęty zakresem stosowania dyrektywy maszynowej WE.
Z tego powodu nie mogą być wyposażone w oznaczenie CE zgodnie z dyrektywą maszynową
WE.
Firma NGI A/S, Virkelyst 3-7, 9400 Nørresundby, Dania, niniejszym oświadcza, że wzór jest
zgodny z wytycznymi i przepisami 3-A, USDA i EHEDG określonymi poniżej.
Ponadto oświadczamy, że wymienione materiały stosowane w naszych produktach są
zgodne z wymogami dotyczącymi materiałów stosowanych w przemyśle spożywczym i
farmaceutycznym.

Nie występują odsłonięte obszary styku pomiędzy różnymi metalami w tej konstrukcji, gdzie
mogłaby wystąpić korozja galwaniczna.
Uszczelki higieniczne umożliwiają łatwe czyszczenie, gdyż nie posiadają niedostępnych
zagłębień lub szczelin.
Nie występuje ryzyko odsłonięcia gwintu i nie ma nieuszczelnionych złączy pomiędzy metalami
w gotowej konstrukcji.
Wszystkie powierzchnie odsłonięte są gładko wykończone, dzięki czemu zanieczyszczenia
można usunąć z powierzchni za pomocą ręcznych technik czyszczenia oraz są pozbawione
zagłębień, fałdów, pęknięć, szczelin i innych niedoskonałości w swojej ostatecznej formie
wykonania.

Odwadnialność i montaż
Stópki poziomujące są samoodpływowe i nie posiadają poziomych elementów wystających.
Zapewniane są obszerne instrukcje zawierające szczegółowe informacje dotyczące zapewnienia
zgodności z kryteriami projektowymi 3-A, USDA i EHEDG.

STAL NIERDZEWNA
USZCZELNIENIE SILIKONOWE

Norma sanitarna 88-00 3-A wymaga, żeby w przypadku poprawnego montażu stopek
poziomujących na sprzęcie zapewniały one minimalny prześwit pomiędzy najniższą częścią
sprzętu i podłożem o wartości nie mniejszej niż 102 mm (4,0 cale), jeśli sprzęt obejmuje obszar,
w którym żaden punkt nie jest oddalony bardziej niż 318 mm (12,5 cala) od jego najbliższej
krawędzi. Jeśli sprzęt obejmuje obszar, w którym żaden punkt nie znajduje się dalej niż 318 mm
(12,5 cala) od jego najbliższej krawędzi, prześwit musi wynosić co najmniej 152 mm (6 cali).
Wytyczne EHEDG zalecają minimalny prześwit pomiędzy sprzętem i podłożem lub ścianą o
wartości 300 mm w celu zapewnienia łatwego czyszczenia i kontroli.

STAL NIERDZEWNA
USZCZELNIENIE SILIKONOWE

USZCZELNIENIE SILIKONOWE

Jeśli wymagane są elementy złączne, należy użyć tylko nakrętek kołpakowych. Odsłonięte
powierzchnie styku należy uszczelnić podkładkami uszczelniającymi i nie mogą występować
odsłonięte gwinty w zainstalowanej konfiguracji stopek poziomujących.

STAL NIERDZEWNA

GUMA ANTYPOŚLIZGOWA
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CERTYFIKOWANE
HIGIENICZNE
ZMINIMALIZOWANY
CZAS CZYSZCZENIA
ZMINIMALIZOWANE
ZUŻYCIE WODY

Konserwacja i czyszczenie
W razie potrzeby podstawy stopek można przymocować do podłogi. Instrukcje montażu
nie zalecają używania postaw na niedoskonałościach podłoża lub liniach fugowych bez
zastosowania odpowiednich materiałów uszczelniających.
Maksymalne wartości momentu obrotowego są określone jako właściwe na elementach
mocowania w celu uniknięcia nadmiernego ściśnięcia podkładek uszczelniających i uszczelek.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
CERTYFIKOWANE HIGIENICZNE STÓPKI POZIOMUJĄCE
ZHJS, ZHJC, ZHFVJ
Deklaracja właściwości materiałów dotyczy następujących zastosowań
Zastosowanie:

Komponenty stalowe, np. trzpień, tuleja i osłona stopki

Typ materiału:
		
Zgodność:
		
		

Stal nierdzewna, AISI 304/A2 (X5CrNi18-10), norma europejska 1.4301.
Na żądanie: Stal nierdzewna, AISI 316/A4 (X 5 CrNiMo 17 12 2), norma europejska 1.4401
EN 10204 typ 2.2. Firma NGI A/S oświadcza, że produkt jest zgodny
z zamówieniem ze wskazaniem wyników kontroli niespecyficznej.
Firma NGI A/S posiada certyfikaty kontroli EN 10204 typu 3.1 dla wszystkich materiałów
użytych w produktach, lecz nieokreślone dla każdej stopki.
W dyrektywie 94/9/WE dotyczącej urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do
stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, zwaną również dyrektywą ATEX, nie
występuje sprzęt bez własnego potencjalnego źródła zapłonu, ani nie będzie on oznaczony
zgodnie z dyrektywą. Mimo to stópki poziomujące firmy NGI nadają się do stosowania we
wszystkich strefach ATEX.

		

Instrukcje konserwacji są jasno określone i zabraniają użycia nieoryginalnych części zamiennych.
Instrukcje czyszczenia opisują typowe procedury czyszczenia wraz z zalecanymi maksymalnymi
wartościami temperatury i ciśnienia oraz określają zastosowanie środków czyszczących bez
dodatków ściernych.
Konstrukcja nie posiada niewykorzystanych przestrzeni i zapobiega gromadzenia się
zanieczyszczeń, mikroorganizmów, owadów i innego szkodliwego materiału biologicznego,
który jest trudny do usunięcia.

Kleje, smary, materiały izolacyjne i płyny przenoszące sygnały
Związki uszczelniające i blokujące gwint stosowane w tej konstrukcji są nietoksyczne w stanie
utwardzonym.

Podstawa do higienicznych stopek poziomujących firmy NGI A/S

Typ materiału:
Kolor:
Twardość:
Zakres temperatur:

NBR (NNF-75)
Niebieski
72 ± 3 Shore A DIN 53 505
Min. –35°C do maks. +110°C

Zgodność:		
REACH:
Zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006.
Nie zawiera żadnych substancji powyżej 0,1% (w / w) z:
Lista kandydacka substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (16.01.2020).
Załącznik XVII (19-11-2019).

W tej konstrukcji nie są stosowane żadne smary, materiały izolacyjne lub płyny przenoszące
sygnały.

RoHS 2 & RoHS 3
		

Zgodnie z dyrektywą 2002/95/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
I RADY Z DNIA 27 STYCZNIA.
Nie zawierają żadnych substancji pochodzących od ludzi lub zwierząt.

Normy i dyrektywy

Bez ADI:
		
Bisfenole:

EN ISO 14 159 2004 Bezpieczeństwo maszyn — Wymagania w zakresie higieny dotyczące
projektowania maszyny.

Nie zawierają bisfenoli, jak opisano w rozporządzeniu 1895/2005/WE. Ani BPA, BADGA,
BFDGE lub NOGE.
				
ODS:
Nie zawierają substancji zubożające warstwę ozonową. Zgodnie z rozporządzeniem WE
1005/2009 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2009 R. oraz
rozporządzeniem WE 2037/2000 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Z DNIA 29 CZERWCA
2000 R.

Dokument 13 wytycznych EHEDG w zakresie higienicznego projektowania urządzeń dla
procesów otwartych.

Minerały
Konfliktu:

EHEDG klasa I: Raport dotyczący oceny kryteriów higienicznego projektowania stwierdza, że
te projekty spełniają kryteria dla klasy I sprzętu higienicznego dla komponentów znajdujących
się w obszarze pozbawionym żywności i są dostępne do łatwego czyszczenia bez konieczności
demontażu.

DPP:

EN 1672-2:2005 Maszyny dla przemysłu spożywczego — Pojęcia podstawowe — Część 2:
Wymagania z zakresu higieny.

Norma sanitarna 3-A dotycząca stopek poziomujących i wsporników do maszyn.
Wytyczne USDA w zakresie zgodnego z przepisami sanitarnymi projektowania i wykonywania
sprzętu do przetwórstwa mlecznego, czerwiec 2001 r.

Rozporządzenia UE
852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych.
853/2004 ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności
pochodzenia zwierzęcego.
854/2004 ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w
odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi.
1935/2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
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Zastosowanie:

Materiały
niebezpieczne:

		
Ftalany:
FDA:

Zgodnie z ustawą amerykańską: „Ustawa Dodda–Franka o reformie Wall Street i ochronie
konsumentów”, pkt 1502 z 21.07.2010.
Dobra praktyka produkcyjna zgodnie z rozporządzeniem 2023/2006/WE.

Nie zawierają żadnych materiałów niebezpiecznych w sensie opisanym podczas
Międzynarodowej konwencji o bezpiecznym i ekologicznym recyklingu statków, Hong Kong,
2009 r.
Nie zawierają ftalanów.
Wytyczne 21 CFR 177.2600.

Zastosowanie:

Pierścień uszczelniający pomiędzy komponentami stalowymi dla stopek poziomujących
firmy NGI.
Typ materiału:
Guma silikonowa
Twardość:
60 Shore A
Kolor:
RAL 5010 (niebieski)
Zakres temperatur:
Min. –60°C do maks. +200°C
Przechowywanie:
Zgodnie z normą ISO 2230
Zgodność:
FDA:
Wytyczne 21 CFR 177.2600.
				
RoHS 2: Zgodnie z dyrektywą 2011/65/WE PARLAMENTU
					
EUROPEJSKIEGO I RADY.
				
DPP:
Dobra praktyka produkcyjna zgodnie z rozporządzeniem 2023/2006/WE.
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Materiały, chropowatość powierzchni, wykonanie i geometria

88-01

Powierzchnie metaliczne są wykonane ze stali nierdzewnej typu AISI 304 i są odporne na korozje
w określonych warunkach stosowania, łącznie z czyszczeniem. Komponenty elastomerowe
są wykonane z materiałów gumowych NBR i TPE Santoprene® zatwierdzonych przez FDA.
Podkładki uszczelniające są wykonane z materiału z włókien aramidowych. Wszystkie
zastosowane materiały są uważane za nietoksyczne i niechłonne.
Wszystkie odsłonięte powierzchnie metaliczne są wygładzone do maksymalnej wartości
chropowatości powierzchni Ra 1,6 mikrometra. Wszystkie komponenty elastomerowe i
podkładki uszczelniające są pozostawione w formie, w jakiej zostały uformowane, bez użycia
ręcznego przycinania, a wszystkie powierzchnie są uważane za wystarczająco gładkie, aby
zapewnić najlepsze możliwości czyszczenia.

Firma NGI zasadniczo stosuje się do wszystkich obowiązujących dyrektyw i norm.
Wszystkie informacje opierają się na obecnym stanie wiedzy i podlegają zmianom. Uważnie
przestrzegamy korekt i poprawek do tych dyrektyw i odpowiednio projektujemy nasze
produkty. To gwarantuje, że produkty firmy NGI są zawsze zgodne z aktualnie obowiązującymi
wymaganiami.

Nie występują odsłonięte obszary styku pomiędzy różnymi metalami w tej konstrukcji, gdzie
mogłaby wystąpić korozja galwaniczna.

Nasz asortyment produktów nie jest objęty zakresem stosowania dyrektywy maszynowej WE.
Z tego powodu nie mogą być wyposażone w oznaczenie CE zgodnie z dyrektywą maszynową
WE.

Nie występuje ryzyko odsłonięcia gwintu i nie ma nieuszczelnionych złączy pomiędzy metalami
w gotowej konstrukcji.

Firma NGI A/S, Virkelyst 3-7, 9400 Nørresundby, Dania, niniejszym oświadcza, że wzór jest
zgodny z wytycznymi i przepisami 3-A, USDA i EHEDG określonymi poniżej.
Ponadto oświadczamy, że wymienione materiały stosowane w naszych produktach są
zgodne z wymogami dotyczącymi materiałów stosowanych w przemyśle spożywczym i
farmaceutycznym.

Uszczelki higieniczne umożliwiają łatwe czyszczenie, gdyż nie posiadają niedostępnych
zagłębień lub szczelin.

Wszystkie powierzchnie odsłonięte są gładko wykończone, dzięki czemu zanieczyszczenia
można usunąć z powierzchni za pomocą ręcznych technik czyszczenia oraz są pozbawione
zagłębień, fałdów, pęknięć, szczelin i innych niedoskonałości w swojej ostatecznej formie
wykonania.

Odwadnialność i montaż
Stópki poziomujące są samoodpływowe i nie posiadają poziomych elementów wystających.
Zapewniane są obszerne instrukcje zawierające szczegółowe informacje dotyczące zapewnienia
zgodności z kryteriami projektowymi 3-A, USDA i EHEDG.

STAL NIERDZEWNA
USZCZELNIENIE SILIKONOWE

STAL NIERDZEWNA
USZCZELNIENIE SILIKONOWE

Norma sanitarna 88-00 3-A wymaga, żeby w przypadku poprawnego montażu stopek
poziomujących na sprzęcie zapewniały one minimalny prześwit pomiędzy najniższą częścią
sprzętu i podłożem o wartości nie mniejszej niż 102 mm (4,0 cale), jeśli sprzęt obejmuje obszar,
w którym żaden punkt nie jest oddalony bardziej niż 318 mm (12,5 cala) od jego najbliższej
krawędzi. Jeśli sprzęt obejmuje obszar, w którym żaden punkt nie znajduje się dalej niż 318 mm
(12,5 cala) od jego najbliższej krawędzi, prześwit musi wynosić co najmniej 152 mm (6 cali).
Wytyczne EHEDG zalecają minimalny prześwit pomiędzy sprzętem i podłożem lub ścianą o
wartości 300 mm w celu zapewnienia łatwego czyszczenia i kontroli.
Jeśli wymagane są elementy złączne, należy użyć tylko nakrętek kołpakowych. Odsłonięte
powierzchnie styku należy uszczelnić podkładkami uszczelniającymi i nie mogą występować
odsłonięte gwinty w zainstalowanej konfiguracji stopek poziomujących.

USZCZELNIENIE SILIKONOWE
STAL NIERDZEWNA
GUMA ANTYPOŚLIZGOWA
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CZAS CZYSZCZENIA
ZMINIMALIZOWANE
ZUŻYCIE WODY

Konserwacja i czyszczenie
Podstawy stopek można przytwierdzić do podłoża, jeśli to konieczne. Instrukcje montażu
nie zalecają używania postaw na niedoskonałościach podłoża lub liniach fugowych bez
zastosowania odpowiednich materiałów uszczelniających.
Maksymalne wartości momentu obrotowego są określone jako właściwe na elementach
mocowania w celu uniknięcia nadmiernego ściśnięcia podkładek uszczelniających i uszczelek.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
CERTYFIKOWANE HIGIENICZNE STÓPKI
POZIOMUJĄCE
XH, XHT, XHG, XHJ, XHFV, XHFVT, XHFVG, XHFVJ
Deklaracja właściwości materiałów dotyczy następujących zastosowań
Zastosowanie:

Komponenty stalowe, np. trzpień, tuleja i osłona stopki

Typ materiału:
		
Zgodność:
		
		

Stal nierdzewna, AISI 304/A2 (X5CrNi18-10), norma europejska 1.4301.
Na żądanie: Stal nierdzewna, AISI 316/A4 (X 5 CrNiMo 17 12 2), norma europejska 1.4401
EN 10204 typ 2.2. Firma NGI A/S oświadcza, że produkt jest zgodny
z zamówieniem ze wskazaniem wyników kontroli niespecyficznej.
Firma NGI A/S posiada certyfikaty kontroli EN 10204 typu 3.1 dla wszystkich materiałów
użytych w produktach, lecz nieokreślone dla każdej stopki.
W dyrektywie 94/9/WE dotyczącej urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do
stosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, zwaną również dyrektywą ATEX, nie
występuje sprzęt bez własnego potencjalnego źródła zapłonu, ani nie będzie on oznaczony
zgodnie z dyrektywą. Mimo to stópki poziomujące firmy NGI nadają się do stosowania we
wszystkich strefach ATEX.

		

Instrukcje konserwacji są jasno określone i zabraniają użycia nieoryginalnych części zamiennych.
Instrukcje czyszczenia opisują typowe procedury czyszczenia wraz z zalecanymi maksymalnymi
wartościami temperatury i ciśnienia oraz określają zastosowanie środków czyszczących bez
dodatków ściernych.
Konstrukcja nie posiada niewykorzystanych przestrzeni i zapobiega gromadzenia się
zanieczyszczeń, mikroorganizmów, owadów i innego szkodliwego materiału biologicznego,
który jest trudny do usunięcia.

Kleje, smary, materiały izolacyjne i płyny przenoszące sygnały
Związki uszczelniające i blokujące gwint stosowane w tej konstrukcji są nietoksyczne w stanie
utwardzonym.

Zastosowanie:

Podstawa do higienicznych stopek poziomujących firmy A/S

Typ materiału:
Kolor:
Twardość:
Zakres temperatur:

NBR (NNF-75)
Niebieski & Czarny
72 ± 3 Shore A DIN 53 505
Min. –35°C do maks. +110°C

Zgodność:		
REACH:
Zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006.
Nie zawiera żadnych substancji powyżej 0,1% (w / w) z:
Lista kandydacka substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (16.01.2020).
Załącznik XVII (19-11-2019).

W tej konstrukcji nie są stosowane żadne smary, materiały izolacyjne lub płyny przenoszące
sygnały.

RoHS 2 & RoHS 3
		

Zgodnie z dyrektywą 2002/95/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
I RADY Z DNIA 27 STYCZNIA.
Nie zawierają żadnych substancji pochodzących od ludzi lub zwierząt.

Normy i dyrektywy

Bez ADI:
		
Bisfenole:

EN ISO 14 159 2004 Bezpieczeństwo maszyn — Wymagania w zakresie higieny dotyczące
projektowania maszyny.

Nie zawierają bisfenoli, jak opisano w rozporządzeniu 1895/2005/WE. Ani BPA, BADGA,
BFDGE lub NOGE.
				
ODS:
Nie zawierają substancji zubożające warstwę ozonową. Zgodnie z rozporządzeniem WE
1005/2009 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2009 R. oraz
rozporządzeniem WE 2037/2000 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Z DNIA 29 CZERWCA
2000 R.

Dokument 13 wytycznych EHEDG w zakresie higienicznego projektowania urządzeń dla
procesów otwartych.

Minerały
Konfliktu:

EN 1672-2:2005 Maszyny dla przemysłu spożywczego — Pojęcia podstawowe — Część 2:
Wymagania z zakresu higieny.

Norma sanitarna 3-A dotycząca stopek poziomujących i wsporników do maszyn.
Wytyczne USDA w zakresie zgodnego z przepisami sanitarnymi projektowania i wykonywania
sprzętu do przetwórstwa mlecznego, czerwiec 2001 r.

Rozporządzenia UE
852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych.
853/2004 ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności
pochodzenia zwierzęcego.
854/2004 ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w
odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi.
1935/2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
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DPP:
Materiały
niebezpieczne:

		
Ftalany:
FDA:

Zgodnie z ustawą amerykańską: „Ustawa Dodda–Franka o reformie Wall Street i ochronie
konsumentów”, pkt 1502 z 21.07.2010.
Dobra praktyka produkcyjna zgodnie z rozporządzeniem 2023/2006/WE.

Nie zawierają żadnych materiałów niebezpiecznych w sensie opisanym podczas
Międzynarodowej konwencji o bezpiecznym i ekologicznym recyklingu statków, Hong Kong,
2009 r.
Nie zawierają ftalanów.
Wytyczne 21 CFR 177.2600.

Zastosowanie:

Pierścień uszczelniający pomiędzy komponentami stalowymi dla stopek poziomujących
firmy NGI.
Typ materiału:
Guma silikonowa
Twardość:
60 Shore A
Kolor:
RAL 5010 (niebieski)
Zakres temperatur:
Min. –60°C do maks. +200°C
Przechowywanie:
Zgodnie z normą ISO 2230
Zgodność:
FDA:
Wytyczne 21 CFR 177.2600.
				
RoHS 2: Zgodnie z dyrektywą 2011/65/WE PARLAMENTU
					
EUROPEJSKIEGO I RADY.
				
DPP:
Dobra praktyka produkcyjna zgodnie z rozporządzeniem 2023/2006/WE.
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