DECLARATION OF PERFORMANCE

Poorten

INLEIDING
Deze verklaring is ter kennisgeven van de prestatieverklaring en keuring gemaakt
en goedgekeurd op 02-10-2019.

PRESTATIEVERKLARING 02/10/2019
Betreft het assortiment: Looppoorten.
Producten met een identificatiecode van het producttype: Looppoorten.

Het hierboven genoemde onderwerp/object van deze verklaring is in conformiteit met de toegepast
EU regelementen en geharmoniseerde wetgeving:
Richtlijn algemene productveiligheid- 2001/95/WE
Wet van 12 dec. 2003 betreffende de algemene productveiligheid.
(Dz.U. 2003 Nr 229 poz. 2275)
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)

Verwijzing naar relevantie geharmoniseerde normen die zijn gebruikt of naar andere technische
specificaties waaraan wordt voldaan:
PN-EN 13241+A2:2016-10
Poort eigenschappen gerelateerd aan brandwerendheid en rookdichtheid.
PN-EN 10025-1:2007
Warmgewalste producten voor constructiestaal deel 1: Algemene technische
leveringsvoorwaarden.
PN-EN 10218-2:2012
Staaldraad en draadproducten. Algemene bepalingen deel 2: Afmetingen en maat toleranties van
het draad.
PN-EN 10219-1:2019-07
Koudgevormde gelaste buisprofielen van constructiestaal.
PN-EN 10219-2:2019-07
Koudgevormde, gelaste gesloten profielen van constructiestaal.
PN-EN 10223-7:2013-05
Staaldraad en draadproducten voor afrasteringen en draadgaas.
PN-EN 10244-2:2010
Staaldraad een draadproducten – Non-Ferro metaalcoating op staaldraad Deel 2: Zink- of
legeringscoating.
PN-EN 10245-4:2011
Staaldraad en draadproducten – organische coating op staaldaad. Deel 4: Polyester gecoate
draad.
PN-EN ISO 12944-5:2018-04
Verven en vernissen. Corrosiebescherming van vaste constructies door middel van beschermende
verfsystemen. Deel 5: Beschermende verfsystemen.

PN-EN ISO 1461:2011
Zinkcoating aangebracht op staal en gietijzeren producten door onderdompeling volgens de
vereisten en testmethoden.
PN-EN 60598-1:2015-04
Armaturen – Deel 1: Algemene eisen en tests.
PN-EN 61347-1:2015-09
Lamp inrichting – Dee;1: Algemene veiligheidseisen.
PN-EN-61549:2009
Diverse lampen
PN-EN 62031: 2010
Led-modules voor algemene verlichtingsdoeleinden – beveiligingsvereisten.
EN 60950-1:2006 + A11: 2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
Apparatuur voor informatietechnologie en veiligheid: basisvereisten.
PN-EN 55015:2013-10
Toegestane niveaus en meetmethoden van radio elektrische vervuiling veroorzaak door
elektrische apparaten en verlichtingsarmaturen en soortgelijke apparaten.
EN 61000-3-2:2014
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) sectie 3-2: Limieten emissielimieten harmonische stroom
(fasestroom die de ontvanger slub76A voedt).
EN 61000-3-3:2013
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) Deel 6-2: Algemene normen industriële omgeving.
En 61000-6-2:2005/AC:2005
Elektromagnetische comptabiliteit (EMC) – Deel 6-2: Algemene normen – Naleving in industriële
omgevingen.
EN 61000-6-3: 2007/A1:2011
Elektromagnetische comptabiliteit (EMC) Deel 6-3: Algemeen normen. Geen emissie in omgeving:
woningen, commercieel en licht geïndustrialiseerd.
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.
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