
EU-conformiteitsverklaring 
Wij 

Bedrijfsnaam: CDC Arts bv

Postadres: Antwerpsesteenweg 338/A

Postcode: 2390 

Plaats: Malle

E-mailadres: olivier.longville@cdcarts.be

verklaren dat de conformiteitsverklaring wordt afgegeven onder onze eigen verantwoordelijkheid en dat deze hoort 

bij het volgende product: 

Model van het apparaat/Product  Loggerhead LED lichtsnoer 

Type: SL-10 

Batch: 01/2021 

Voorwerp van de verklaring 

•Lichtsnoer met Led lampen lengte: 10 meter

•Voeding lichtsnoer: 220V
•Wattage LED lampen: 1-2V
•Nominale nuttige lichtstroom: 1000lm

Het hierboven beschreven voorwerp van de verklaring is in overeenstemming met de desbetreffende 

harmonisatiewetgeving van de Unie: 

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

Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de 

Raad van 20 december 1994 betreffende verpakking en 

verpakkingsafval 

Richtlijn 2009/125/EG (ERP)

Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees 

Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake 

de registratie en beoordeling van en de autorisatie 

en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen 

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 en Richtlijn (EU) 2015/863 

Richtlijn 2014/35/EU betreffende de harmonisatie 

van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op 

de markt aanbieden van elektrisch materiaal 

bestemd voor gebruik binnen bepaalde 

spanningsgrenzen 

Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische 

en elektronische apparatuur (AEEA) 

De volgende geharmoniseerde normen en technische specificaties zijn toegepast: 

Titel, datum van norm/specificatie:  

  ERP                                                                                                   RF 

EU 2019/2020 

EU 2019/2015   

EN 62311:2020 

EN 50665:2017 

EN 300 328 V2.2.2:2019  

EMC LVD 

EN 301 489-1 V2.2.3:2019  

EN 301 489-17 V3.2.4:2020 

EN 61547:2009  

EN IEC 55015:2019 

EN IEC 55015:2019 +A11:2020  

EN 61000-3-2:2014  

EN 61000-3-3:2013+A1:2019 

EN 60598-1:2015+A1:2018 

EN 60598-2-1:1989 

EN 62493:2015 

EN 61347-2-13:2014/A1:2017 

EN 61347-1:2015 

Ondertekend voor en namens: 

Malle 10-02-2021 Olivier Longville, zaakvoerder
Plaats van uitgifte Datum van uitgifte Naam, functie, handtekening 


