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Siadeklaracijapareiskiamekad:
HPSAserija Skirtuminio slegio valdiklis

Kai jrengti, priziurimi bei naudojami pagal paskirt], del kurios jie ir buvo suprojektuoti, laikantis atitinkamy montavimo
standarty ir gamintojo instrukcijy, atitinka toliau nurodytas Europos Sgjungos derinamiy'y teises akty nuostatas, kur
taikoma:

Zemosjtampos (LVD) Direktyva 2014/35/ES
EN 60529:1991
EN 60730-1:2011

Apsaugos klas^, uztikrinantis korpusas (IP kodas) PakeitimaiAC: 1993 pagal EN 60529
Buitiniai ir panasios paskirties automatiniai elektriniai valdymo jtaisai -1 dalis: Bendrieji
reikalavimai

Elektromagnetinis suderinamumas (EMS) Direktyva 2014/30/ES
EN 60730-1:2011

Buitiniai ir panasios paskirties automatiniai elektriniai valdymo itaisai -1 dalis: Bendrieji
reikalavimai

EN 61000-6-1:2007
EN 61000-6-3:2007

Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 6-1 dalis: Bendrieji standartai. Atsparumas
gyvenamojoje, komercineje ir lengvojoje pramoneje.
Elektromagnetinis suderinamumas (EMS). 6-3 dalis: Bendrieji standartai - gyvenamyjy,

komerciniy ir lengvosios pramones aplinkos emisijos Standartas. Al: 2011 ir AC: 2012 pagal
EN 61000-6-3 pakeitimus.

EN 61326-1:2013

Elektrine matavimo, valdymo ir laboratorijy jranga - EMS reikalavimai - 1 dalis: Bendrieji
reikalavimai

EN 61326-2-3:2013

Elektrine jranga matavimui, valdymui ir laboratoriniam naudojimui - EMS reikalavimai. 2-3

dalis: Ypatingieji reikalavimai - Konturo konfiguracija, eksploatavimo sqlygos ir veikimo
kriterijai keitikliams su integruotu ar nuotoliniu signaly formavimu

WEEEdirektyva 2012/19/ES- Atlieky elektros ir elektroninesjrangos
RoHSdirektyva 2011/65/ES- naudojimoapribojimaitarn tikry pavojingy medziagynaudojimqelektros ir
elektronineje jrangoje.

Gaminiai turi buti diegiami ir priziurimi tik kvalifikuoty darbuotojy,, atsizvelgiant i vietinius reikalavimus. Si deklaracija

galioja tik tada, kai jrenginiaiyra eksploatuojami ir montuojami pagal gaminio montavimo instrukcijas. Komplektuojami
arba derinami gaminiai, kuriems taikoma si Atitikties deklaracija negali buti pradeti eksploatuoti su masinomis, prietaisais

1 kuriuosjie buvo jtraukti kol nera laikomasi taikytiny Dyrektyvos(y) nuostaty. Si nuostata yra b^tina tikjei gaminys turi
buti jtrauktas j masinq ar sistemq (pvz kaip saugoskomponentas).
CE zenklu zenklinama
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