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CE  EU Deklaracja Zgodności  CE 

Niniejsza deklaracja zgodności UE została wydana wyłącznie na odpowiedzialność producenta:  

FLIR 10-7070 R01: TrafiOne 195 

FLIR 10-7070 R01: TrafiOne 156 

Powyższe urządzenia, stanowiące przedmiot deklaracji spełniają zharmonizowane przepisy Unii 

Europejskiej: 

Dyrektywy 

Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej - 2014/30/EU 

Dyrektywa Niskonapięciowa LVD - 2014/35/EU 

Dyrektywa Radiowa - 2014/53/UE 

Dyrektywa Pola Elektromagnetycznego - 2013/35/EU 

Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowanie niektórych niebezpiecznych  

substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – 2011/65/EU  

Normy 

EN50556:2011  

EN50293:2012  

 

EN55022:2010  

 

 

EN/IEC61000-4-2:2009  

 

EN/IEC61000-4-3:2006  

 

 

EN/IEC61000-4-4:2012  

 

EN/IEC61000-4-5:2014  

 

EN/IEC61000-4-6:2014  

 

 

Systemy sygnalizacji ruchu drogowego 

Kompatybilność elektromagnetyczna systemów sygnalizacji 

ruchu drogowego 

Urządzenia informatyczne - Charakterystyki zaburzeń 

radioelektrycznych - Poziomy dopuszczalne i metody 

pomiaru 

Metody badań i pomiarów - Badanie odporności na 

wyładowania elektrostatyczne  

Metody badań i pomiarów - Badanie odporności na 

promieniowane pole elektromagnetyczne o częstotliwości 

radiowej. 

Metody badań i pomiarów. Badanie odporności na serie 

szybkich elektrycznych stanów przejściowych. 

Metody badań i pomiarów – Badanie odporności na udary/ 

przepięcia. 

Metody badań i pomiarów – Odporność na zaburzenia 

przewodzone, indukowane przez pola o częstotliwości 

radiowej. 
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EN/IEC61000-4-11:/2004  

 

EN/ETSI 300 328:2006 

 

 

EN/ETSI 301 489-1:2011 

 

EN/ETSI 301 489-17:2012 

 

 

EN/IEC60950-1:2006+A11:2009 

+A1:2010+A12:2011+A2:2013 

EN/IEC60950-22:2006 

 

EN/IECEN62479:2010 

 

 

 

EN/IEC62262:2002  

 

 

EN/IEC60529:1991  

EN/IEC60068-2-1:2007  

EN/IEC60068-2-2:2007  

EN/IEC60068-2-5:2011  

 

EN/IEC60068-2-30:2005  

EN/IEC60068-2-64:2008  

 

 

Metody badań i pomiarów. Badania odporności na zapady 

napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia. 

Szerokopasmowe systemy transmisyjne; Urządzenia 

transmisji danych pracujące w paśmie ISM 2,4 GHz i 

wykorzystujące techniki modulacji szerokopasmowej 

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma 

radiowego; Część 1: Wspólne wymagania techniczne 

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma 

radiowego; Część 17: Wymagania szczegółowe dla 

szerokopasmowych systemów transmisji danych 

Urządzenia techniki informatycznej - Bezpieczeństwo -

Część 1: Wymagania podstawowe 

Urządzenia techniki informatycznej - Bezpieczeństwo - 

Urządzenia instalowane na zewnątrz 

Ocena zgodności elektronicznych i elektrycznych urządzeń 

małej mocy z ograniczeniami podstawowymi dotyczącymi 

ekspozycji ludzi w polach elektromagnetycznych (od 10 

MHz do 300 GHz) 

Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami 

mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń 

elektrycznych  

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy urządzeń 

Badania środowiskowe – Zimno 

Badania środowiskowe –Suche gorąco. 

Badania środowiskowe –Symulowane promieniowanie 

słoneczne występujące na powierzchni ziemi  

Badania środowiskowe - Wilgotne gorąco  

Badania środowiskowe – Wibracje 

 

Podpisano dla i w imieniu: 

Lode Caenepeel – wicedyrektor & Główny Zarządzający FLIR ITS                                 Marke, 17/11/2016 

 

 

 


