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1. Doelgroep van deze documentatie
• Deze documentatie is aan vakbedrijven en eindgebruikers gericht.
• Alle hierin beschreven instructies voor de montage, installatie en reparatie mogen uitsluitend door
vakbedrijven worden uitgevoerd, die voor de montage, de inbedrijfstelling alsmede het onderhoud
en de reparatie van automatische huishoudelijke apparaten en elektrische installaties opgeleid en
geoefend zijn.
• Alle hierin beschreven instructies voor de bediening, de verzorging en het onderhoud, alsmede het
verhelpen van storingen zijn zowel aan vakbedrijven als aan eindgebruikers gericht.
• Na een geslaagde montage is de monteur verplicht om de montage- en bedieningshandleiding aan
de eindgebruiker te overhandigen.

2. Gebruik volgens de voorschriften
• Zet het apparaat uitsluitend in voor het meten en besturen in gesloten, droge en stofvrije ruimten.
• De ruimtetemperatuur van 5 °C - 40 °C moet in acht worden genomen.
• Het apparaat is niet geschikt als meetapparaat of bestanddeel van een gaswaarschuwingssysteem
of soortgelijke veiligheidsinrichting.
• Gebruik geen oplosmiddelen in de buurt van het apparaat.
• Siliconendampen kunnen de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.
• Gebruik het apparaat uitsluitend met origineel toebehoren van SIEGENIA.
• De montage van het apparaat moet altijd door een ervaren vakman, volgens de montage- en
planningsdocumenten van SIEGENIA, worden uitgevoerd. De montage-instructies in deze
handleiding moeten in acht worden genomen.
• Gebruik het apparaat alleen in een technisch perfecte staat.
Voer geen wijzigingen uit aan de componenten van het apparaat.
• Controleer of de SENSOAIR door kamerlucht omgeven wordt.
• Let erop dat de ventilatieopeningen vrij blijven en niet door andere apparaten, meubels of
voorwerpen worden geblokkeerd.
• Laat het apparaat in geval van een storing alleen door een vakman controleren.
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3. Veiligheidsinstructies
• Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke,
zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, wanneer ze
onder toezicht staan of over het veilige gebruik van het apparaat zijn geïnstrueerd en de gevaren
begrijpen die het met zich meebrengt. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en
gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
• Elektrisch aangedreven apparaat. Levensgevaarlijk door elektrische schok of brand.
Om persoonlijk letsel en materiële schade te voorkomen, moet u absoluut het volgende in acht
nemen:
-

steek de eurostekker van de standaard aansluitkabel alleen in een geschikt stopcontact van het
230 V-wisselstroomnet.

-

Wanneer de voedingskabel van dit apparaat beschadigd is, moet hij door SIEGENIA, diens
klantenservice of een gelijkwaardig gekwalificeerde persoon worden vervangen om risico's uit
te sluiten.

-

Wanneer voor de aansluiting van het apparaat werkzaamheden aan het 230 V-wisselstroomnet nodig zijn, mogen deze alleen door een elektricien worden uitgevoerd.

-

Bij het leggen van de voedingskabel ter plaatse is een veiligheidsscheiding van alle polen
noodzakelijk.

-

De actuele VDE-voorschriften moeten in acht worden genomen.

-

Bij alle werkzaamheden aan het spanningsnet c.q. de thuisinstallatie moeten de desbetreffende
landspecifieke voorschriften strikt worden opgevolgd.

-

Sluit de besturingskabel- en laagspanningsaansluitingen van het apparaat niet op het 230
V-wisselstroomnet aan. Hierdoor gaan alle aangesloten apparaten defect

-

Als een vast voorwerp of een vloeistof in het apparaat terechtkomt, moet het direct worden
uitgeschakeld en worden losgekoppeld van het stroomnet.

• Gevaar door manipulatie van buitenaf op SIEGENIA Wifi-apparaten! Let op het volgende om uw
systeem te beschermen tegen manipulatie van buitenaf:
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-

Elk SIEGENIA Wifi-apparaat wordt door twee wachtwoorden beschermd (User en Administrator). Deze wachtwoorden moet u absoluut na de eerste installatie wijzigen en in geen enkel
geval laten zoals ze bij levering waren.

-

Als de SIEGENIA Wifi-apparaten in uw thuisnetwerk opgenomen zijn, moet dit gecodeerd
worden gebruikt.

-

Kies veilige wachtwoorden, bestaande uit kleine en grote letters, cijfers en speciale tekens.
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4. Apparaatbeschrijving
De SENSOAIR is een luchtsensor voor de controle van de luchtkwaliteit in gesloten ruimten.

4.1 Apparaattypes
SENSOAIR Type

plus

Uitvoering tafelapparaat

smart

−

Uitvoering wandapparaat
Functie meten/weergeven CO2
Functie meten/weergeven VOC*
Apparaatbesturing

via kabel

via Wifii

* Volatile Organic Compound: vluchtige organische verbindingen in de vorm van gassen, bijv. sigarettenrook,
lichaamsuitwasemingen, keukengeurtjes e.d.

4.2 Functie
De gemeten luchtkwaliteit wordt op een leddisplay (verkeerslicht) weergegeven.

Rood = luchtkwaliteit slecht - ventileren noodzakelijk
Geel = luchtkwaliteit medium - ventileren aanbevolen
Groen = luchtkwaliteit goed

Leddisplay
rood
rood
geel/rood
geel
groen/geel
groen
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Signaal
knippert 2x kort
knippert 1x lang
brandt continu
branden continu
brandt continu
branden continu
brandt continu

Ventileren
dringend noodzakelijk
vereist
aanbevolen
niet vereist
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5. Montage
5.1 Montagevoorwaarden
• Geschikte inbouwplaats:
-

optimaal via een inbouwdoos

-

niet dichtbij ramen, ventilatieapparaten, ventilatieapparaten en personen of dieren

• Gladde en effen wand
• Montagetemperatuur tussen 5°C - 40°C in acht nemen
• Het apparaat tijdens de montage en voor de inbedrijfstelling beschermen tegen:
-

vuil (bijv. ventilatiegaas afdekken bij behangwerkzaamheden enz.)

-

tocht en directe ademlucht

-

directe zonnestraling

WAARSCHUWING

›
›

Open liggende elektrische componenten.
Gevaar door kortsluiting en brand.

Zorg ervoor dat vóór de montage alle kabels vrij zijn van spanning.
Het kan zijn dat de zekeringen verwijderd moeten worden.

5.2 Extra eisen bij SENSOAIR smart
• De SENSOAIR smart moet zoveel mogelijk vrij van storingsbronnen worden gemonteerd.
De volgende storingsbronnen kunnen het Wifi-signaal negatief beïnvloeden:
-

Waterleidingen

-

Stenen en betonnen muren

-

Metalen voorwerpen

-

Airco's

-

Draadloze apparaten (bijv. draadloze telefoon, babyfoon, bluetooth-luidsprekers, etc.)

-

Wifi-netwerken op dezelfde radiokanalen (bijv. WLAN-router van de buren)

• Bij energiegeleidende kabels, die evenwijdig aan gegevensleidingen (ISDN, DSL, etc.) lopen,
kunnen nadelige gevolgen optreden, bijv. op de snelheid van de gegevensoverdracht.
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5.3 Montagestappen
1. Behuizingsdeksel verwijderen
Opmerking: de deksel is in de leveringstoestand niet erop geklemd. Indien toch noodzakelijk,
het geschikte voorwerp (bijv. munt of schroevendraaier) in de opening van de vergrendelnok
steken en met een draaibeweging uit de behuizing tillen.

2. Voorgevormde boorgatuitsparingen en voedingskabeluitsparing (afhankelijk van het apparaat)
met geschikt gereedschap verwijderen:
a = boorgatuitsparingen
b = voedingskabeluitsparing voor 230 V AC
c = voedingskabeluitsparing voor 24 V DC
a
b

c
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3. Ter plaatse aanwezige voedingskabel door desbetreffende kabeluitsparing (b of c) trekken.
4. Onderste deel behuizing positioneren en als boormal gebruiken.
5. Boringen voor wandbevestiging uitvoeren.
6. Onderste deel behuizing met 2 schroeven 4 x 30 mm en pluggen (leveringsomvang) bevestigen.

b

c

7. Voedingskabel voor 230 V AC of 24 V DC aansluiten.

230 V AC

ON

1 2 3 4

24 V AC
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8. Optioneel apparaataansluiting uitvoeren (alleen SENSOAIR plus).
-

SENSOAIR plus bestuurt de aangesloten apparaten via 230 V AC- of 24 V DC-besturingskabels.

-

De apparaten worden op een relaisprintplaat aangesloten.

-

Schakelschema's, zie vanaf Pagina 11

Relaisprintplaat

Besturingskabels 24 V DC
Netwerkprintplaat

Relaisprintplaat
Besturingskabels 230 V AC

Netwerkprintplaat

Basisprintplaat
(zonder netwerkprintplaat)
Besturingskabels
230 V AC / 24 DC
ON

1 2 3 4

06.2017
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9. Optioneel apparaatbesturing uitvoeren (zie vanaf Pagina 13)
10. Behuizingsdeksel erop klemmen
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6. Schakelschema's SENSOAIR plus
6.1 Ventilatieapparaten

Relais 1
Relais 2

Schakelaaraftakdoos, ter plaatse
SENSOAIR plus

AEROMAT VT RS
AEROMAT VT WRG

Schakelaaraftakdoos, ter plaatse
SENSOAIR plus

AEROVITAL, AEROLIFE,
AEROPLUS, AEROPAC SN,
AEROVITAL ambience

Schakelaaraftakdoos, ter plaatse

Schakelaaraftakdoos, ter plaatse
Relais 1
Relais 2

AEROMAT 150 type DK

Relais 1
Relais 2

AEROMAT 100 type DK

SENSOAIR plus

AEROMAT 100 DK
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AEROVITAL, AEROLIFE,
AEROPLUS, AEROPAC SN,
AEROVITAL ambience

Relais 1
Relais 2

AEROMAT VT RS,
AEROMAT VT WRG 1000
AEROMAT VT WRG 1100

SENSOAIR plus

AEROMAT 150 DK
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6.2 Motorische raamaandrijvingen
Motorgreep MH10

Schakelaaraftakdoos, ter plaatse

DRIVE axxent DK

Schakelaaraftakdoos, ter plaatse

Netadapter VPS1

Netadapter VPS1 zw rd

SENSOAIR plus

− +

M- 24 V DC

DICHT
OPEN

SENSOAIR plus

zw = Zwart
rd = Rood

M- 24 V DC
DRIVE
axxent DK

MH10

Kettingaandrijvingen

SENSOAIR plus

Schakelaaraftakdoos, ter plaatse
Relais 1
Relais 2

Relais 1
Relais 2

Schakelaaraftakdoos, ter plaatse

SENSOAIR plus

Netadapter ACX

M- 24 V DC
Kettingaandrijving

12

M~ 230 V AC
Kettingaandrijving
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7. Apparaatbesturing
7.2 SENSOAIR plus
• Alle aangesloten apparaten worden via vooraf ingestelde luchtkwaliteitswaarden geactiveerd/
gedeactiveerd.
• De instelling vooraf vindt plaats door middel van DIP-schakelaars op de basisprintplaat.
Belangrijk: De stroomvoorziening pas inschakelen, nadat alle DIP-schakelaars zijn ingesteld.
Schakelvoorbeelden
Schakelaar
1: OFF

Schakelaar
1: ON

DIP-schakelaarstand

Ventilatorbesturing met blazer
"Aan" / "Uit"

Ventilatorbesturing
met blaasstanden

Ventilatieapparaten
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AEROMAT VT RS
AEROMAT VT WRG

AEROVITAL
AEROLIFE
AEROPLUS
AEROPAC SN
AEROVITAL ambience
AEROMAT 100/150
type DK
(afsluitklep
"Open" / "Dicht")

Ventilatorniveaus bij leddisplay
groen groen/ geel geel/
geel
rood

rood

1

2

3

4

OFF

OFF

OFF

OFF

Uit

I

I

II

II

ON

OFF

OFF

OFF

Uit

I

II

II

II

OFF

ON

OFF

OFF

I

I

II

II

II

ON

ON

OFF

OFF

Uit

Uit

Uit

I

II

OFF

OFF

OFF

ON

Uit

Aan

Aan

Aan

Aan

ON

OFF

OFF

ON

Uit

Uit

Aan

Aan

Aan

OFF

ON

OFF

ON

Uit

Uit

Uit

Aan

Aan

ON

ON

OFF

ON

Uit

Uit

Uit

Uit

Aan

OFF

OFF

OFF

ON

Dicht

Open

Open Open Open

ON

OFF

OFF

ON

Dicht

Dicht

Open Open Open

OFF

ON

OFF

ON

Dicht

Dicht

Dicht

Open Open

ON

ON

OFF

ON

Dicht

Dicht

Dicht

Dicht

Open
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DIP-schakelaarstand
1

2

3

4

OFF

OFF

ON

ON

Raamstand bij leddisplay
groen groen/ geel geel/ rood
geel
rood
Dicht Open Open Open Open

ON

OFF

ON

ON

Dicht

Dicht

Open Open Open

OFF

ON

ON

ON

Dicht

Dicht

Dicht

Open Open

ON

ON

ON

ON

Dicht

Dicht

Dicht

Dicht

OFF

OFF

OFF

ON

Dicht

Open

Open Open Open

ON

OFF

OFF

ON

Dicht

Dicht

Open Open Open

OFF

ON

OFF

ON

Dicht

Dicht

Dicht

Open Open

ON

OFF

ON

Dicht

Dicht

Dicht

Dicht

Motorische
raamaandrijvingen

Motorgreep MH10
DRIVE axxent DK

Kettingaandrijvingen

ON

Open

Open

Functietest aansluitapparaten (automatisch)
1. Stroomvoorziening inschakelen
2. na 30 sec. schakelt relais 1
3. na 60 sec. schakelt relais 2
4. na 90 sec. worden beide relais uitgeschakeld en is de test afgesloten

7.2 SENSOAIR smart
De SENSOAIR smart kan via een tablet of smartphone worden bediend.
Neem hiervoor de bijgevoegde snelstarthandleiding in acht (H47.MOTS005DE).
Overzicht van de apparaatfuncties
• Weergave van de luchtkwaliteit
• Het leddisplay in-/uitschakelen
• smart-apparaten SIEGENIA koppelen:

14

-

AEROPAC SN smart

-

AEROMAT VT RS smart

-

AEROMAT VT WRG 1000 smart

-

AEROMAT VT WRG 1100 smart

-

DRIVE axxent DK smart
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8. Inbedrijfstelling
8.1 Automatische kalibratie van de CO2- en VOC-sensoren
• Zodra SENSOAIR aan het stroomnet geschakeld wordt (ook na een stroomuitval), vindt er een
automatische kalibratie van de sensoren plaats.
• Tijdens de kalibratie knippert de led 1x lang groen.
• De kalibratie is na ca. 30 min. afgesloten. De led brandt dan continu groen.

Voorwaarden voor een foutloze kalibratie
• De ruimte moet voor de kalibratie goed geventileerd worden.
• De ruimtetemperatuur moet tussen 5 °C en 40 °C liggen.
• Er mogen zich geen personen of dieren in de ruimte bevinden.

9. Verzorging en onderhoud
Elektrisch aangedreven apparaat.
Levensgevaar door elektrische schok of brand.
Om persoonlijk letsel en materiële schade te voorkomen, moet u absoluut
het volgende in acht nemen:

WAARSCHUWING

›

Trek vóór elke reiniging of vóór onderhoudswerkzaamheden de stekker uit het stopcontact. Trek
daarbij nooit aan de kabel om het apparaat los te koppelen van het stroomnet.

›Bij apparaten met een vaste aansluiting op het 230 V-wisselstroomnet schakelt u de voeding aan
alle polen volledig uit. Het kan zijn dat de zekeringen verwijderd moeten worden.

9.1 Reiniging
Belangrijk: Bij het reinigen van de SENSOAIR mag geen vloeistof in het apparaat terechtkomen.
• Gebruik geen agressieve of oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen of scherpe voorwerpen;
anders kan het oppervlak van de behuizing worden beschadigd.
• Reinig het apparaat nooit met een hogedrukspuit of een stoomreiniger.
• Reinig de SENSOAIR met een doek die bevochtigd is met een milde zeepoplossing of met
afwasmiddel.

06.2017
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10. Storingen verhelpen
Bij een storing in geen enkel geval het apparaat openen en/of proberen het te repareren.
Wanneer onderstaande tabel het probleem niet omschrijft, neem dan contact op met uw installateur
of direct met SIEGENIA tel. +49 271 3931-0
Probleem
Led knippert elke
seconde 1x lang
groen
Led knippert per
seconde 2x kort
groen
Led knippert per
seconde 1x kort rood

SENSOAIR smart
reageert niet op
smartphones/tablets

Mogelijke oorzaak

Oplossing

Automatische kalibratie actief

geen oplossing noodzakelijk (zie voor
meer informatie Pagina 15)

CO2-sensor defect

Contact opnemen met installatiebedrijf

VOC-sensor defect

Contact opnemen met installatiebedrijf

Geen Wifi-verbinding met de
router van het thuisnetwerk
Geen Wifi-verbinding met
smartphone/tablet

Wifi-router van het thuisnetwerk
opnieuw starten
Smartphone/tablet opnieuw starten
Reset op SENSOAIR uitvoeren:
1. Met een scherp voorwerp toets 3x
kort na elkaar indrukken
2. Direct daarna toets 1x lang
indrukken (ca. 4 sec. vasthouden)

Geen Wifi-verbinding met
SENSOAIR smart

De SENSOAIR smart is dan weer in de
fabrieksinstellingen.

10.1 SIEGENIA Comfort-app
Gedetailleerde informatie over de bediening en het verhelpen van storingen vindt u
op de SIEGENIA Smarthome-internetpagina: https//smarthome.siegenia.com
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11. Technische gegevens
• De CO2- en VOC-concentratie in de lucht wordt in ppm (parts per million = delen per miljoen)
gemeten. De CO2-concentratie ligt in de vrije natuur rond ca. 350 ppm en vanaf ca. 800 ppm wordt
het welzijn van de persoon verstoord.
• Als het CO2-gehalte of de VOC-concentratie de hieronder vermelde drempelwaarden overschrijdt,
wordt dit door SENSOAIR op het ledverkeerslicht getoond en worden aangesloten apparaten
bestuurd.
• De CO2-concentratie in de kamerlucht hangt af van het aantal personen en hun verblijfsduur in de
ruimte, het volume van de ruimte en het ventilatietempo.
• Met twee personen in een ruimte, met een volume van 60 m³ en een ventilatietempo van 1,
stabiliseert zich bijvoorbeeld het CO2-gehalte op 900 ppm.
• Zonder ventilatie zou de concentratie na twee seconden tot 1.500 ppm en na vijf uur tot 2.500 ppm
stijgen.
• De VOC-sensor heeft een hoge kruisgevoeligheid. Hij reageert bijv. op ethanol, koolmonoxide,
methaan, butaan en sigarettenrook. Er worden concentraties van de afzonderlijke gassen in het
gebied van 1 - 100 ppm geregistreerd, die samen met de CO2-waarden de referentiegrootheid
voor de ventilatiebesturing vormen.
CO2-concentratie
Leddisplay
knippert 2x kort rood
knippert 1x lang rood
constant rood
geel/rood
continu geel
groen/geel
continu groen
Meetbereik sensoren
Levensduur sensoren
Toegestane ruimtetemperatuur
Voedingsspanning
Vermogensopname
Apparaatbesturing (optioneel)
Beschermingsklasse
Beschermingsklasse
Behuizing
Afmetingen (b x h x d)

06.2017

CO2
2.500 ppm
vanaf 2.000 ppm
1.500 ppm
1.000 ppm
800 ppm
600 ppm
350 ppm

Effecten
Luchtkwaliteit zeer slecht
Luchtkwaliteit zeer slecht
Grenswaarde voor kantoren en klaslokalen
Grenswaarde voor woonruimten
gevoeld slechte lucht
Luchtkwaliteit verslechtert
zuivere frisse lucht
ca. 350 ppm - 3.000 ppm (CO2 en VOC)
ca. 10 jaar
5°C tot 40°C
230 V AC / 24 V DC (afhankelijk van het apparaat)
1,5 W
Luchtkwaliteitswaarden instelbaar door DIP-schakelaar
II, dubbel-geïsoleerd
IP 4X
Opbouw, ASA, signaalwit RAL 9003
154 mm x 98 mm x 39 mm
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12. Instructies met betrekking tot de productaansprakelijkheid
12.1 Gebruiksdoel
Elke toepassing en gebruik dat niet overeenstemt met het beoogde gebruik en alle aanpassingen of
veranderingen aan het product en alle bijbehorende onderdelen en componenten die niet
uitdrukkelijk door SIEGENIA zijn toegestaan, zijn uitdrukkelijk verboden. Bij niet-naleving van deze
bepaling aanvaardt SIEGENIA geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of materiële schade.

12.2 Garantie
Op dit product geven wij, bij vakkundige montage en juist gebruik, 2 jaar garantie overeenkomstig
de wettelijke bepalingen. In het kader van eventuele verbeteringen achteraf behouden wij ons het
recht voor, afzonderlijke componenten of complete apparaten te vervangen. Vervolgschade door
gebreken is - voor zover wettelijk toegestaan - van de garantie uitgesloten. Indien er aan het product
en/of afzonderlijke componenten wijzigingen uitgevoerd worden, die niet door ons geautoriseerd
zijn of hier niet beschreven worden of wordt het product en/of afzonderlijke componenten
gedemonteerd of (deels) uit elkaar genomen, vervalt de garantie.

12.3 Uitsluiting van aansprakelijkheid
Het product en zijn onderdelen zijn onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles. Daarom werken
ze bij gebruik volgens de voorschriften betrouwbaar en veilig.
Onze aansprakelijkheid voor gevolgschade door gebreken en/of aanspraken op schadevergoeding sluiten wij uit, tenzij wij met opzet of grove nalatigheid gehandeld zouden hebben of
verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor verlies van leven, gezondheid of voor lichamelijk letsel.
Eventuele, schuldonafhankelijke aansprakelijkheid overeenkomstig de wet op de productaansprakelijkheid wordt daardoor niet aangetast. Ook de aansprakelijkheid voor de opzettelijke schending
van essentiële contractuele verplichtingen blijft onaangetast; de aansprakelijkheid is in dergelijke
gevallen echter beperkt tot de te voorziene, contracttypische schade. Een wijziging van de
bewijslast ten nadele van de verbruiker is niet aan bovenstaande regelingen gekoppeld.

12.4 Milieubescherming
Hoewel onze producten niet onder de werkingssfeer van de wet op de elektronica vallen, zal
SIEGENIA – net als voorheen – ervoor zorgen dat u niet alleen voldoet aan de daarin opgestelde
eisen, maar ook dat het gebruik van milieugevaarlijke stoffen, zo snel als technisch mogelijk is,
geheel komt te vervallen.
Elektronische producten behoren in het algemeen niet tot het normale huisvuil.

13. Feedback over de documentatie
Opmerkingen en voorstellen ter verbetering van onze documentatie zien wij graag tegemoet. Uw
suggesties kunt u per e-mail sturen aan "dokumentation@siegenia.com".
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14. EG-conformiteitsverklaring voor de CE-markering
Voor onze verklaring SENSOAIR bevestigen wij dat het genoemde product conform richtlijn
2001/95/EG aan de algemene productveiligheid voldoet en de belangrijke beveiligingseisen die
in de richtlijnen van de Raad over elektrische en elektronische producten zijn vastgelegd.
Ter evaluatie worden de hieronder genoemde testnormen, die onder de relevante richtlijnen
geharmoniseerd zijn, gebruikt:
a)

EMC-richtlijn 2014/30/EG
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

b)

Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EG
EN 60730-1:2011
EN 62233:2008

c)
c1)

RED-richtlijn 2014/53/EG
Elektromagnetische compatibiliteit:
EN 301489-1, V.1.9.2
EN 301 489-17, V.2.2.1
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
Elektrische veiligheid - Apparatuur voor informatietechniek
EN 60950-1:2006+A11:2009+A12:2011+A1:2010+A2:2013
Veiligheid van personen in elektromagnetische velden (10 MHz tot 300 GHz)
EN 62479:2010
Zendspectrumzaken - apparaten voor gegevensoverdracht op de 2,4-GHz-ISM-band
EN 300 328 V1.9.1

c2)
c3)
c4)
d)

2011/65/EU RoHs
EN 50581:2012 Technische documentatie ter beoordeling van elektrische en elektronische apparaten met betrekking tot de beperking van gevaarlijke stoffen

Deze verklaring wordt verantwoordelijk voor de in de Europese Unie gevestigde fabrikanten/
importeurs afgegeven door:
SIEGENIA-AUBI KG
Beschlag- und Lüftungstechnik
Duisburger Straße 8
D-57234 Wilnsdorf

06.2017

Siegen, 06-06-2017
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SIEGENIA wereldwijd:
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China Telefoon: +86 316 5998198
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Turkije Telefoon: +90 216 5934151
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