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EU: N
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Me,

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

vakuutamme omalla vastuullamme, että tuote:

Tuotenimi: CGA437AORB
Tuotetyyppi: Kaapeliyhdyskäytävä
Virtalähde: (seuraavat) ulkoiset virtalähdeyksiköt:

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

johon tämä vakuutus liittyy, on seuraavien neuvoston direktiivien ja komission asetusten asiaankuuluvien
säännösten mukainen:
< Direktiivi 2014/53/EU

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/53/EU, annettu 16 päivänä huhtikuuta
2014, radiolaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön
yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 1999/5/EY kumoamisesta

< Direktiivi 2009/125/EY
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/125/EY, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, energiaan
liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista (kumoutuva direktiivi
2005/32/EY)

< Direktiivi 2011/65/EU
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/65/EU, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011, tiettyjen
vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

< Komission Asetus (EU) 2019/1782
KOMISSION ASETUS (EU) 2019/1782 annettu 1 päivänä lokakuuta 2019, ekologisen suunnittelun
vaatimusten asettamisesta ulkoisille teholähteille Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/
EY nojalla ja komission asetuksen (EY) N:o 278/2009 kumoamisesta

< Komission asetus (EU) N:o 801/2013
KOMISSION ASETUS (EU) N:o 801/2013, annettu 22 päivänä elokuuta 2013, asetuksen (EY) N:o
1275/2008 muuttamisesta kotitalouksissa ja toimistoissa käytettävien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
lepovirtakulutuksen ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta ja asetuksen (EY) N:o 642/2009
muuttamisesta televisioiden ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta

< Komission asetus (EY) N:o 1275/2008
KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1275/2008, annettu 17 päivänä joulukuuta 2008, Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivin 2005/32/EY täytäntöönpanemisesta kotitalouksissa ja toimistoissa käytettävien
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmiustilan, pois päältä -tilan ja verkkovalmiustilan tehonkulutuksen
ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta

< Neuvoston Suositus 1999/519/EY
NEUVOSTON SUOSITUS, annettu 12 päivänä heinäkuuta 1999, väestön sähkömagneettisille kentille (0
Hz - 300 GHz) altistumisen rajoittamisesta

Viitteet käytettyihin asiaankuuluviin yhdenmukaistettuihin standardeihin tai viitteet määrityksiin, joiden
perusteella vaatimustenmukaisuus vakuutetaan:

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

Audio- ja videolaitteet sekä tieto- ja tietoliikennetekniikan laitteet. Osa 1: Turvallisuusvaatimukset

Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)
< EN 55032:2015 + A11:2020

Multimedialaitteiden sähkömagneettinen yhteensopivuus - Häiriönpäästövaatimukset
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< EN 55035:2017 + A11:2020
Multimedialaitteiden sähkömagneettinen yhteensopivuus – Häiriönsietovaatimukset

< EN 61000-3-2:2019
Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) - Osa 3-2: Raja-arvot - Harmoniset virrat (laitteet, joiden
ottovirta on enintään 16 A/vaihe)

< EN 61000-3-3:2013 + A1:2019
Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) – Osa 3-3: Raja-arvot – Yleiseen pienjänniteverkkoon
aiheutuvat jännitteenvaihtelut ja välkyntä – Laitteet, joiden nimellisvirta on enintään 16 A/vaihe ja joiden
liittämiselle ei ole erityisehtoja

< 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

Radio (Spektri)
< ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

Laajakaistasiirtojärjestelmät; Datasiirtolaitteet, jotka toimivat 2,4 GHz:n kaistalla; Yhdenmukaistettu
standardi radiospektrin käyttämiseksi

< ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)
5 GHz RLAN; Yhdenmukaistettu standardi, joka kattaa direktiivin 2014/53/EU 3 artiklan 2 kohdan
olennaiset vaatimukset

Terveys
< EN 50385:2017

Langattomien tietoliikenneverkkojen tukiasemalaitteiden tuotestandardi, jolla osoitetaan radiotaajuisten
sähkömagneettisten kenttien (110 MHz–100 GHz) raja-arvojen vaatimusten mukaisuus, kun laitteisto
saatetaan markkinoille

< EN 62311:2008
Elektronisten ja sähkökäyttöisten laitteiden arviointi liittyen rajoituksiin henkilöiden altistumisesta
sähkömagneettisille kentille (0 Hz - 300 GHz)

Energiatehokkuus
< EN 50563:2011 + A1:2013

Ulkoiset vaihto-tasavirta- ja vaihto-vaihtovirtateholähteet. Tehonkulutuksen määrittäminen
kuormittamattomana ja aktiivisten toimintatilojen keskimääräisen hyötysuhteen määrittäminen

< EN 50564:2011
Kotitalouksissa ja toimistoissa käytettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet. Pienen tehonkulutuksen
mittausmenetelmä

Vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen (RoHS-direktiivi)
< EN IEC 63000:2018

Tekniset asiakirjat, joita tarvitaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden arvioimiseen tiettyjen vaarallisten
aineiden käytön rajoittamisen osalta (IEC 63000:2016)

Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus koskee yksinomaan Technicolorin tarjoamia ja/tai tukemia
kokoonpanoja (ohjelmiston, laiteohjelmiston ja laitteiston yhdistelmiä).

Paris, 04-tammikuu-2023,

François Allain
Chief Operating Officer
Technicolor Connected Home


