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EU Conformiteitsverklaring
De fabricant:

Sentera Europa NV
Duitslandstraat 9

Tel. +32 3 771 36 51

BE-9140Temse

info@sentera. eu

Verklaart onder eigen verantwoordelijkheid dat:
DXH serie - Luchtkanalen sensoren / schakelaars

Wanneer geTnstalleerd, onderhouden en in toepassingen gebruikt waarvoor zij ontworpen zijn, met inachtneming van
de normen met betrekking tot de instalatie en de instructies van de fabrikant, voldoen aan de bepalingen van de
volgende relevante Europese Unie harmonisatiewetgeving, indien van toepassing:
Laagspanningsrichtlijn (LVD) 2014/35 / EU
EN 60335-1:2012

Huishoudelijkeen soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid- Deel 1: Algemene
eisen Wijzigingsblad All: 2014 en AC: 2014 bij EN 603351: 2012

EN 61558-1:2005

Veiligheid van energietransformatoren, voedingen, reactoren en soortgelijke producten Deel 1: Algemene eisen en tests Amendement AC: 2006 en Al: 2009 bij EN 61558-1: 2005

Etektromagnetische richtlijn compatibiliteit (EMC) 2014/30/ EU
EN 61000-6-2:2005

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 6-2: Algemene normen - Immuniteit voor
industriele omgevingen

EN 61000-6-3:2007

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 6-3: Algemene normen - Emissienorm voor
residentiele, commerciele en lichtindustriele omgevingen Amendementen Al: 2011 en AC:

2012 bij EN 61000-6-3
EN 60730-1:2011

Automatische bedieningsorganen voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik - Deel 1: Algemene
eisen

WEEErichtlijn 2012/19/EU- Afgedankteelektrische en elektronische apparatuur (AEEA)

RoHsrichtlijn 2011/65/EU- Beperkingvan hetgebruikvanbepaaldegevaarlijkestoffen in elektrischeen
elektronische apparatuur
De producten moeten gemstalleerd en onderhouden warden door bekwaam personeel in overeenstemming met de
plaatselijke regelgeving. Dezeverklaringen zijn enketgeldigwanneerde apparaten gebruikten geTnstalleerd zijn volgens
de montage-instructies van het product. De producten, assemblage of subassemblage die onder deze Verklaring van

Conformiteit vallen, mogen niet in gebruik genomen warden alvorens de machine(s) waarin ze warden ingebouwd, is
een verklaring van overeenstemming met de bepalingen van deze Richtlijn (en) voorhanden heeft. Deze verklaring is
alleen nodig wanneer het product moet warden opgenomen in een machine of syste^m (bijvoorbeeld een
veiligheidscomponent).

Het CE markteken is aangebracht.
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