DECLARATION OF PERFORMANCE

Lampen

INLEIDING
Deze verklaring is ter kennisgeven van de prestatieverklaring en keuring gemaakt
en goedgekeurd op 06-10-2019.
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PRESTATIEVERKLARING 06/10/2019
Betreft het assortiment: Lampen.
Producten met een identificatiecode van het producttype: Lampen.
Het hierboven genoemde onderwerp/object van deze verklaring is in conformiteit met de toegepast
EU regelementen en geharmoniseerde wetgeving:
EMC-Richtlijn 2014/35/EU
26 feb. 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgeving van alle lidstaten inzake het ter
beschikking van elektrische apparatuur bedoeld voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen.
(verordening van de minister van ontwikkeling van 2 juni 2016 betreffende de vereisten voor elektrische apparatuur)

EMC-Richtlijn 2014/30/EU
26 feb. 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgeving van alle lidstaten met betrekking tot de
compatibiliteit elektrotechniek.
(Verkondigd door de voorzitter 7 dec. 2018 ter aankondiging van de wet op elektromagnetische compatibiliteit)

EMC Richtlijn 2011/65/EC
8 juni 2011 betreffende het beperkte gebruik van gevaarlijke stoffen in elektronische apparatuur.
(verkondiging door de minister van ontwikkeling en financiën op 21 dec. 2016 voor het gelimiteerde gebruik van
gevaarlijke stoffen in elektronische apparatuur)

Verwijzing naar relevantie geharmoniseerde normen die zijn gebruikt of naar andere technische
specificaties waaraan wordt voldaan:
PN-EN 60589-1:2015-04
Verlichtingsarmaturen - Deel 1: Algemene eisen en beproevingen
PN-EN 61347-1:2015-09
Lampinrichtingen – Deel 1 Algemene- en veiligheidseisen
PN-EN 61549:2009
Diverse lampen
PN-EN 62031:2010
Veiligheidseisen voor led-modules voor algemene verlichtingsdoeleinden
PN-EN 55-15:2013-10
Grenswaarden en meetmethoden van radiostoringskenmerken van elektrische verlichting en
soortgelijke apparatuur.
EN 61000-3-2:2014
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 3-2: Limietwaarden - Limietwaarden voor de
emissie van harmonische stromen (ingangsstroom van de toestellen ≤ 16 A per fase)
EN 61000-3-3:2013
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 3-3: Limietwaarden voor spanningswisselingen,
spanningsschommelingen en flikkering in openbare laagspanningsnetten voor apparatuur met een
ingangsstroom ≤ 16 A per fase en zonder voorwaardelijke aansluiting
PN-EN 50581:2013-03
Technische documentatie voor de beoordeling van elektrische en elektronische producten,
rekening houdend met de beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen.
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De functionele eigenschappen van het gespecificeerde product zijn in overeenstemming met de
verklaarde prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven in overeenstemming met (EU) nr
305/2011 onder verantwoording van de fabrikant.
Ondertekend namens fabrikant.
21.10.2019
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