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Deklaruje ie:
Seria HPSA - Regulatory roznicy cisnien
Po zainstalowaniu, serwisowaniu i uzywaniu na warunkach, dla ktorych zostaty zaprojektowane, oraz zgodnie z

odpowiednimi normami instalacyjnymi i instrukcjami producenta, nalezy stosowac si^ do norm Uni Europejskiej w
nastepujqcych przypadkach:
Dyrektywaniskonapi^ciowa2014/35/ WE
EN60529:1991

Stopnie ochronyzapewnianeprzez obudowy(kod IP). PoprawkaAC: 1993 do EN 60529

EN 60730-1: 2011 Automatyczne regulatory elektryczne do uzytku domowego i podobnego - Cz^sc 1: Wymagania
ogolne

Dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) 2014/30 / UE
EN60730-1:2011

Automatyczne regulatory elektryczne do uzytku domowego i podobnego- CZQSC1: Wymaganiaogolne

EN 61000-6-1: 2007 Kompatybilnosc elektromagnetyczna (EMC) - Cz^sc 6-1: Normy ogolne - Odpornosc w

srodowiskach

mieszkalnych, handlowych i lekko uprzemystowionych

EN 61000-6-3: 2007 Kompatybilnosc elektromagnetyczna (EMC) - Cz^sc 6-3: Normy ogolne - Norma emisji w srodowiskach
mieszkalnych, handlowych i lekkich przemystowychZmianyAl: 2011 i AC: 2012 do EN 61000-6-3
EN61326-1:2013

EN 61326-2-3: 2013

Urzqdzenia elektryczne do pomiarow, kontroli i uzytku laboratoryjnego - Wymagania dotyczqce kompatybilnosci
elektromagnetycznej - CZQSC1: Wymaganiaogolne
Sprzqt elektryczny do pomiarow, kontroli i uzytku laboratoryjnego - Wymagania dotyczqce kompatybilnosci
elektromagnetycznej - Cz^sc 2-3: Wymagania szczegotowe - Konfiguracja badania, warunki pracy i kryteria
wydajnosci

DyrektywaWEEE2012/19/ UE - Odpadysprz^tu elektrycznegoi elektronicznego
Dyrektywa RoHs 2011/65 / EC - Ograniczenia stosowania niektorych szkodliwych substancji w sprz^cie elektrycznym i
elektroniunym

Produkty powinny bye instalowane i serwisiwane wytqcznie przez wykwalifikowany personel, zgodnie z lokalnymi
przepisami. Ta deklaracja jest waznatylko wtedy, gdy urzqdzenia sq obstugiwane i instalowane zgodnie z instrukcjami
montazu produktu. Produkty, zespoty lub podzespoty obj?te niniejszq Deklaracjq Zgodnosci nie mogq bye wprowadzane
do uzytku, dopoki urzadzenie, do ktorego ma zostac podtqczony, nie zostanie uznane za zgodne z postanowieniami
odpowiedniej dyrektywy (dyrektyw). To stwierdzenie jest konieczne tylko w przypadku, gdy produkt ma zostac
podtqczonydo urzadzen lub systemu (np. elementu bezpieczeristwa). /
Oznaczone znakiem CE
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