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Šia deklaracija pareiškiame kad:
FCVCXB-R serija - Daugiafunkcinis išmanus ju�klis su garsine signalizacija
Kai įreng�, prižiūrimi bei naudojami pagal paskir�, dėl kurios jie ir buvo suprojektuo�, laikan�s a��nkamų montavimo
standartų ir gamintojo instrukcijų, a��nka toliau nurodytas Europos Sąjungos derinamųjų teisės aktų nuostatas, kur
taikoma:
Žemos įtampos direktyva 2014/35/EC
EN 60529: 1991
Korpusų suteikiami apsaugos laipsniai (IP kodas). Pakei�mas AC: 1993 į EN 60529
Bui�niai ir panašios paskir�es automa�niai elektriniai valdikliai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai
EN 60730-1: 2011
Elektromagne�nio suderinamumo (EMS) direktyva 2014/30 / ES
EN 60730-1: 2011
Bui�niai ir panašios paskir�es automa�niai elektriniai valdikliai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai
EN 61000-6-1: 2007
Elektromagne�nis suderinamumas (EMS). 6-1 dalis. Bendrieji standartai. Atsparumas
gyvenamajai, komercinei ir lengvajai pramoninei aplinkai.
EN 61000-6-3: 2007
Elektromagne�nis suderinamumas (EMS). 6-3 dalis. Bendrieji standartai. Gyvenamųjų,
komercinių ir lengvosios pramonės aplinkų išme�mo standartas. Pakei�mas A1: 2011 ir AC:
2012 į EN 61000-6-3.
EN 61326-1:2013
Matavimo, valdymo ir laboratorinė elektrinė įranga. EMS reikalavimai. 1 dalis. Bendrieji
reikalavimai
EN 61326-2-3: 2013
Matavimo, valdymo ir laboratorinė elektrinė įranga. EMS reikalavimai. 2-3 dalis. Ypa�ngieji
reikalavimai. Bandymo konﬁgūracija, veikimo sąlygos ir eksploataciniai kriterijai.
WEEE direktyva 2012/19/ES - Atliekų elektros ir elektroninės įrangos
RoHS direktyva 2011/65/ES - naudojimo apribojimai tam �krų pavojingų medžiagų naudojimą elektros ir elektroninėje
įrangoje
Gaminiai turi bū� diegiami ir prižiūrimi �k kvaliﬁkuotų darbuotojų, , atsižvelgiant į vie�ni us reikalavimus. Ši deklaracija
galioja �k tada, kai įrenginiai yra eksploatuojami ir montuojami pagal gaminio montavimo instrukcijas. Komplektuojami
arba derinami gaminiai, kuriems taikoma ši A��k�es deklaracija negali bū� pradė� eksploatuo� su mašinomis, prietaisais
į kuriuos jie buvo įtraukti kol nėra laikomasi taiky�nų Dyrektyvos(ų) nuostatų. Ši nuostata yra bū�na �k jei gaminys turi
bū� įtrauktas į mašiną ar sistemą (pvz kaip saugos komponentas).
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