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EU Conformiteitsverklaring
Sentera Europa NV

De fabricant:

Duitslandstraat 9

Tel. +32 3 771 36 51

BE-9140Temse

info

sentera. eu

Verklaart onder eigen verantwoordelijkheid dat:
DPSAseries Verschildrukregelaars

Wanneergei'nstalleerd, onderhouden en in toepassingen gebruikt waarvoor zij ontworpen zijn, met inachtnemingvan
de normen met betrekkingtot de installatie en de instructiesvan de fabrikant,voldoen ze, indienvan toepassingaan de
bepalingen van de volgende relevante harmonisatiewetgeving van de Europese Unie:

Laagspanningsrichtlijn (LVD) 2014/35 / EU
EN 60529:1991
EN 60730-1:2011

Beschermingsgraden van omhulsels (IP-codering) Wijziging AC: 1993 bij EN 60529

Automatische bedieningsorganenvoor huishoudelijken soortgelijk gebruik- Deel 1:
Algemene eisen

Elektromagnetische richtlijn compatibiliteit (EMC) 2014/30, EU
EN 60730-1:2011

Automatische bedieningsorganenvoor huishoudelijken soortgelijk gebruik- Deel 1:

EN 61000-6-1:2007

Atgemene eisen
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 6-1: Algemene normen - Immuniteit voor
residentiele, commerciele en licht-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

Elektrische apparatuurvoor meting, controle en laboratoriumgebruik - EMC-vereisten - Deel

EN 61326-1:2013

1: Algemene eisen
EN 61326-2-3:2013

Elektrische apparatuurvoor meting, controle en laboratoriumgebruik - EMC-vereisten - Deel

2-3: Bijzondereeisen - Testconfiguratie, operationele omstandighedenen prestatiecriteria
voor transducers met gemtegreerde of externe signaalconditionering

WEEErichtlijn 2012/19/EU- Afgedankteelektrische en elektronische apparatuur (AEEA)
RoHs richtlijn 2011/65/EU - Beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en
elektronischeapparatuur
De producten moeten geTnstalleerd en onderhouden warden door bekwaam personeel in overeenstemming met de
plaatselijke regelgeving. Deze verklaringen zijn enkel geldig wanneer de apparaten gebruikt en geinstalleerd 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 systee (bijvoorbeeld een
veiligheidscomponent).
Het CE markteken is aangebracht.
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