
EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
EU DECLARATION OF CONFORMITY

1. Készülék típusa / Termék:
Unit type / Product:

Csatlakozó doboz d-LIST típusú elektronikus szenzorkábelhez az ATEX alkalmazásokhoz

Connection box for electronic sensor cable type d-LIST for ATEX applications

2. A gyártó vagy meghatalmazott képviselőjének neve és címe:
Name and address of the manufacturer or his authorised representative:

LISTEC GmbH, Am Sandberg 34, D-84424 Isen

Németország / Germany

3. Ezt a megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó kizárólagos felelőssége mellett adják ki.
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

 

4. A nyilatkozat tárgya:
Object of the declaration:

Csatlakozó doboz / Connection Box Cikkszám: / Art.-no.:
CBO 5-Ex G00283 & 62-2000283-00-xx

5. A fent ismertetett nyilatkozat tárgya megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabálynak:
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

ATEX 2014/34/EU
Az Európai Parlament és a Tanács 2014/34/EU irányelve (2014. február 26.) a robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt 
felszerelésekre és védelmi rendszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról (átdolgozás).
Directive 2014/34/EU of the European Parliament and of the councils of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States
relating to equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (recast).

RoHS: 2011/65/EU
Az Európai Parlament és a Tanács 2011/65/EU irányelve (2011. június 8.) egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus 
berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról (átdolgozás).
Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in 
electrical and electronic equipment (recast).

6. Harmonizált szabványok:
Harmonised standards:

EN 60079-0:2012 + A11:2013
Robbanóképes közegek - 0. rész: Gyártmányok - Általános követelmények.
Explosive atmospheres - Part 0: Equipment – General requirements.

EN 60079-15:2010
Robbanóképes közegek - 15. rész: Gyártmányok védelme „n” típusú védelemmel.
Explosive atmospheres - Part 15: Equipment protection by type of protection „n“.

EN 60079-31:2014
Robbanóképes közegek - 31. rész: Készülékek porgyújtás elleni védelme tokozással, „t”.
Explosive atmospheres - Part 31: Equipment dust ignition protection by enclosure „t“.

EN IEC 63000:2018
Elektromos és elektronikus termékek értékelésének műszaki dokumentációja a veszélyes anyagok korlátozása érdekében.
Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with respect to the restriction of hazardous substances.
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7. A bejelentett szervezet (név, szám) … elvégezte  … a (a beavatkozás ismertetése) …, és a következő tanúsítványt adta ki:
The notified body (name, number) … performed (description of intervention) … and issued the certificate:

Nem alkalmazható / Not applicable.

8. További információk:
Additional information:

 

A gyártó nevében és részéről aláíró
személy: LISTEC GmbH
Signed for and on behalf of:

 

A kiállítás helye és dátuma: 84424 Isen, Germany, 26.01.2022
Place and date of issue:

Aláírás / Signature: i.V.
Név / Name, Beosztás / Function: Michelle Summer Eiternick, Termékmenedzsment vezető / Head of Product Management

Aláírás / Signature: i.V.
Név / Name, Beosztás / Function: Martin Lallinger, Fejlesztési vezető / Head of Development

 
 

LISTEC GmbH
Am Sandberg 34
D - 84424 Isen

Germany

Tel.: +49 8083 5385-0
Fax.: +49 8083 5385-20

e-mail: info@listec-gmbh.de
www.listec-gmbh.de

A company of the Swiss Securitas Group
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