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Verklaart onder eigen verantwoordelijkheid dat:
RCTH-2 serie – Inteligente temperatuu en rela�eve voch�gheidssensor
Wanneer geïnstalleerd, onderhouden en in toepassingen gebruikt waarvoor zij ontworpen zijn, met inachtneming van
de normen met betrekking tot de instala�e en de instruc�es van de fabrikant, voldoen aan de bepalingen van de
volgende relevante Europese Unie harmonisa�ewetgeving, indien van toepassing:
Laagspanningsrichtlijn (LVD) 2014/35 / EU
EN 60529:1991
Beschermingsgraden geboden door behuizingen (IP-code) Wijzigingen AC: 1993 bij EN 60529
Elektromagne�sche richtlijn compa�biliteit (EMC) 2014/30 / EU
EN 60730-1:2011
Automa�sche bedieningsorganen voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik - Deel 1:
Algemene eisen
EN 61000-6-1:2007
Electromagne�c compa�bility (EMC) - Part 6-1: Generic standards - Immunity for residen�al,
commercial and light-industrial environments
EN 61000-6-3:2007
Elektromagne�sche compa�biliteit (EMC) - Deel 6-3: Algemene normen - Emissienorm voor
residen�ële, commerciële en lich�ndustriële omgevingen Amendementen A1: 2011 en AC:
2012 bij EN 61000-6-3
EN 61326-1:2013
Elektrische uitrus�ng voor me�ng, besturing en laboratoriumgebruik – EMC-eisen – Deel 1:
Algemene eisen
EN 61326-2-3:2013
Elektrische uitrus�ng voor me�ng, besturing en laboratoriumgebruik – EMC-eisen – Deel 2-3:
Speciale eisen – Beproevingsconﬁgura�es, opera�onele voorwaarden en presta�e-eisen voor
omze�ers met geïntegreerde of niet-geïntegreerde signaalcondi�onering
WEEE richtlijn 2012/19/EU – Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)
RoHs richtlijn 2011/65/EU – Beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoﬀen in elektrische en
elektronische apparatuur
De producten moeten geïnstalleerd en onderhouden worden door bekwaam personeel in overeenstemming met de
plaatselijke regelgeving. Deze verklaringen zijn enkel geldig wanneer de apparaten gebruikt en geïnstalleerd zijn volgens
de montage-instruc�es van het product. De producten, assemblage of subassemblage die onder deze Verklaring van
Conformiteit vallen, mogen niet in gebruik genomen worden alvorens de machine(s) waarin ze worden ingebouwd, is
een verklaring van overeenstemming met de bepalingen van deze Richtlijn (en) voorhanden hee�. Deze verklaring is
alleen nodig wanneer het product moet worden opgenomen in een machine of systeem (bijvoorbeeld een
veiligheidscomponent).
Het CE markteken is aangebracht.
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