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EL VASTAVUSDEKLARATSIOON
Meie,

Technicolor Delivery Technologies
8-10, rue du Renard
75004 Paris
France
www.technicolor.com

deklareerime ainuisikuliselt vastutades, et järgmised selle deklaratsiooniga seotud tooted:

Toote nimi: CGA437AORB
Toote tüüp: kaabellüüs
Toiteallikas: järgmised välised toiteallikad:

< HONOR ADS-40FKJ-12 12038EPG-H
< MASS POWER S042-1A120320VE

millega deklaratsioon on seotud, vastab järgmistele nõukogu direktiivide ja komisjoni määruste sätetele:
< Direktiiv 2014/53/EL

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2014/53/EL, 16. aprill 2014, raadioseadmete turul
kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta ja millega tunnistatakse
kehtetuks direktiiv 1999/5/EÜ

< Direktiiv 2011/65/EL
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/65/EL, 8. juuni 2011, teatavate ohtlike ainete kasutamise
piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes

< direktiiv 2009/125/EÜ
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/125/EÜ, 21. oktoober 2009, mis käsitleb raamistiku
kehtestamist energiamõjuga toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks (tühistab direktiivi 2005/32/EÜ)

< Komisjoni Määrus (EL) 2019/1782
KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/1782 1. oktoober 2019, millega kehtestatakse välistoiteallikate
ökodisaini nõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/125/EÜ ning tunnistatakse
kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 278/2009

< Komisjoni määrus (EL) nr 801/2013
KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 801/2013, 22. august 2013, millega muudetakse määrust (EÜ) nr
1275/2008 seoses ökodisaini nõuetega elektriliste ja elektrooniliste kodumasinate ja kontoriseadmete
elektrienergia tarbimise kohta ooteseisundis ja väljalülitatud seisundis ning millega muudetakse määrust
(EÜ) nr 642/2009 televiisorite ökodisaini nõuete osas

< Komisjoni määrus (EÜ) nr 1275/2008
KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1275/2008, 17. detsember 2008, millega rakendatakse Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2005/32/EÜ seoses ökodisaini nõuetega elektriliste ja elektrooniliste
kodumasinate ja kontoriseadmete elektrienergia tarbimise kohta ooteseisundis, väljalülitatud seisundis ja
võrguühendusega ooteseisundis

< Aasta Soovitust 1999/519/EÜ
Nõukogu 12. juuli 1999. aasta soovitust 1999/519/EÜ üldsuse kokkupuute piiramise kohta
elektromagnetväljadega (0 Hz kuni 300 GHz)

Viited asjakohastele kasutatud ühtlustatud standarditele või spetsifikatsioonidele, millele vastavust
deklareeritakse:

Ohutus
< EN 62368-1:2014/A11:2017

Audio-video, info- ja sidetehnikaseadmed. Osa 1: Ohutusnõuded

Elektromagnetiline ühilduvus (EMC)
< EN 55032:2015 + A11:2020

Multimeediaseadmete elektromagnetiline ühilduvus. Emissiooni piiramise nõuded
< EN 55035:2017 + A11:2020

Multimeediaseadmete elektromagnetiline ühilduvus. Immuunsusnõuded
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< EN 61000-3-2:2019
Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 3.2: Piirväärtused. Vooluharmooniliste emissiooni lubatavad piirid
(seadmetel sisendvooluga kuni 16 A faasi kohta)

< EN 61000-3-3:2013 + A1:2019
Elektromagnetiline ühilduvus. Osa 3-3: Piirväärtused. Pingemuutude, pingekõikumiste ja pingeväreluse
piiramine avalikes madalpingelistes elektrivarustussüsteemides tingimusteta ühendatavate seadmete
puhul nimivooluga kuni 16 A faasi kohta

< ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common
technical requirements; Harmonised Standard for ElectroMagnetic Compatibility

< ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 17: Specific
conditions for Broadband Data Transmission Systems; Harmonised Standard for ElectroMagnetic
Compatibility

Raadio (spekter)
< ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

Lairiba edastussüsteemid; raadiosagedusalas 2,4 GHz töötavad andmeedastusseadmed;
raadiospektrile juurdepääsu harmoneeritud standard

< ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)
5 GHz RLAN; Harmoneeritud standard direktiivi 2014/53/EL artikli 3.2 oluliste nõuete alusel

Tervis
< EN 50385:2017

Toote standard traadita telekommunikatsioonisüsteemide raadio baasjaamade ja paiksete lõppjaamade
vastavusest peamistele piirangutele või etalontasemetele, mis on seotud inimese tundlikkusega
raadiosageduste elektromagnetiliste väljade suhtes

< EN 62311:2008
Elektroonika- ja elektriseadmete iseloomustus inimesele toimivate elektromagnetväljade (0 Hz kuni 300
GHz) piiramise järgi

Energiasääst
< EN 50563:2011 + A1:2013

Välised vahelduvvoolu-alalisvoolu- ja vahelduvvoolu-vahelduvvoolu-toitemuundurid.
Tühijooksuvõimsuse ja aktiivtalitlusviiside keskmise kasuteguri määramine

< EN 50564:2011
Olme- ja bürootarbelised elektri- ja elektroonikaseadmed. Väikese tarbitava võimsuse mõõtmine

Piirangud ohtlikele ainetele (RoHS)
< EN IEC 63000:2018

Tehniline dokumentatsioon materjalide, osade ning elektri- ja elektroonikaseadmete hindamiseks
seoses teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramisega (IEC 63000:2016)

Käesolev vastavusdeklaratsioon kehtib ainult Technicolori poolt antud ja/või toetatud koosseisudele
(tarkvara, püsivara ja riistvara kombinatsioonid).

Paris, 04-jaanuar-2023,

François Allain
Chief Operating Officer
Technicolor Connected Home


