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EU-VERKLARING VAN
OVEREENSTEMMING
Wij,

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

verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat het product:

Productnaam: CGA437AORB
Producttype: Kabelgateway
Stroomvoorziening via: de volgende externe voedingsadapter(s):

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

waarop deze verklaring betrekking heeft, conform is met de geldende bepalingen van de volgende richtlijnen
van de Raad en verordeningen van de Commissie:
< Richtlijn 2014/53/EU

RICHTLIJN 2014/53/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 april 2014
betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van
radioapparatuur en tot intrekking van Richtlijn 1999/5/EG

< Richtlijn 2009/125/EG
Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende
de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor
energiegerelateerde producten (intrekking Richtlijn 2005/32/EG)

< Richtlijn 2011/65/EU
Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 betreffende beperking van
het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur

< Verordening (EG) nr. 1275/2008 van de Commissie
VERORDENING (EG) Nr. 1275/2008 VAN DE COMMISSIE van 17 december 2008 tot vaststelling
van uitvoeringsbepalingen van Richtlijn 2005/32/EG van het Europees Parlement en de Raad, wat de
voorschriften inzake ecologisch ontwerp voor het elektriciteitsverbruik van elektrische en elektronische
huishoud- en kantoorapparatuur in de stand-by- en uit-stand en de netwerkgebonden stand-by-stand
betreft

< Verordening (EU) 2019/1782 van de Commissie
VERORDENING (EU) 2019/1782 VAN DE COMMISSIE van 1 oktober 2019 tot vaststelling van eisen
inzake ecologisch ontwerp voor externe stroomvoorzieningen overeenkomstig Richtlijn 2009/125/EG
van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 278/2009 van de
Commissie

< Verordening (EU) nr. 801/2013 van de Commissie
VERORDENING (EU) Nr. 801/2013 VAN DE COMMISSIE van 22 augustus 2013 tot wijziging
van Verordening (EG) nr. 1275/2008 wat betreft voorschriften inzake ecologisch ontwerp voor het
elektriciteitsverbruik van elektrische en elektronische huishoud- en kantoorapparatuur in de stand-by- en
uit-stand, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 642/2009 betreffende eisen inzake ecologisch ontwerp
voor televisies

< Aanbeveling van de Raad 1999/519/EG
AANBEVELING VAN DE RAAD van 12 juli 1999 betreffende de beperking van blootstelling van de
bevolking aan elektromagnetische velden van 0 Hz - 300 GHz

Verwijzingen naar de gebruikte geharmoniseerde normen of verwijzingen naar de specificaties op grond
waarvan de conformiteit is aangegeven:

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

Audio/video, informatietechnologie- en communicatietechnologie-apparatuur — Deel 1:
Veiligheidseisen
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Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)
< EN 55032:2015 + A11:2020

Elektromagnetische compatibiliteit van multimedia-apparatuur - Emissie-eisen
< EN 55035:2017 + A11:2020

Elektromagnetische compatibiliteit van multimedia uitrusting — Immuniteitseisen
< EN 61000-3-2:2019

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 + A1:2019
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

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

Breedband transmissiesystemen; Datatransmissie apparatuur werkend in de 2,4 GHz band;
Geharmoniseerde norm voor toegang tot het radio spectrum

< ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05)
5 GHz hogeprestatie-RLAN — Geharmoniseerde EN welke invulling geeft aan de essentiële eisen van
artikel 3, lid 2, van Richtlijn 2014/53/EU

Gezondheid
< EN 50385:2017

Productnorm om de overeenstemming aan te tonen van radio basisstations en vaste eindstations voor
draadloze telecommunicatiesystemen met de basiseisen of referentieniveaus voor blootstelling van de
mens aan radiofrequente elektromagnetische velden (110 MHz — 100 GHz) — Algemeen publiek

< EN 62311:2008
Beoordeling van elektrische en elektronische apparatuur blootgesteld aan het menselijk lichaam aan
elektromagnetische velden (0 Hz-300 GHz)

Energie-efficiëntie
< EN 50563:2011 + A1:2013

Externe a.c.-d.c. en a.c.-a.c. voedingsapparaten — Bepaling van nullast kracht en de gemiddelde
efficiëntie van actieve modus

< EN 50564:2011
Elektrische en elektronische huishoudelijke en kantoorapparatuur — Meting van laag stroomverbruik

Beperking van Gevaarlijke Stoffen (BGS)
< EN IEC 63000:2018

Technische documentatie voor de beoordeling van elektrische en elektronische producten met
betrekking op de restrictie van gevaarlijke stoffen (IEC 63000:2016)

Deze conformiteitsverklaring geldt enkel voor configuraties (combinaties van software, firmware en
hardware) die geleverd werden door en/of support krijgen van Technicolor.
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Paris, 04-januari-2023,

François Allain
Chief Operating Officer
Technicolor Connected Home


