
 
Tuotteen vaatimustenmukaisuustodistus
Vaarallisten aineiden käyttöä rajoittava direktiivi – RoHS2 – 2011-65/EU
 
EY:n uudelleenlaadittu RoHS-direktiivi 2011/65/EU rajoittaa alla lueteltujen vaarallisten aineiden käyttöä

sähkölaitteissa.

Rajoitettujen aineiden pitoisuuksien enimmäisarvot painon mukaan ovat seuraavat:

Toimittajilta saatujen tietojen perusteella Farnell nimeää jäljempänä mainitun tuotteen olevan seuraavanlainen: 

RoHS-direktiivin mukainen poikkeuksella 

Tämä koskee tässä todistuksessa olevan päivämäärän tai sen jälkeen tehtyjä tilauksia

RoHS-direktiivin mukainen - RoHS-direktiivin mukainen tuote tarkoittaa, että Farnell:n toimittaja on vahvistanut,

että aineita ei joko ole käytetty tai niitä on käytetty suurinta sallittua pitoisuutta pienempinä määrinä tuotteessa.
 
Ei RoHS-direktiivin mukainen - merkitsee, että Farnell:n toimittaja on vahvistanut aineiden määrän ylittävän

rajoitukset ja, ettei tähän liity mitään poikkeuksia.
 
RoHS-direktiivin mukainen poikkeuksella - merkitsee, että Farnell:n toimittaja on vahvistanut ainakin yhden

aineen määrän ylittävän rajoitukset, mutta käyttö sallitaan alla lueteltujen poikkeuksien nojalla.
 
RoHS Ei Sovellettava - tarkoittaa, että Farnell toimittaja on ilmoittanut, että EU RoHS ei ole sovellettava tähän

osaan.
 
RoHS Tietoja Ei Saatavissa - Tarkoittaa joko sitä, että Farnell toimittaja ei ole vielä tarkistanut tietoja, tai että

tiedot ovat tarkistettavana.
 
RoHS 2 -direktiivin poikkeukset

Tämä tuote on direktiivin mukainen vain, kun seuraavia poikkeuksia sovelletaan ja ne ovat edelleen voimassa:

7(c)-I
 
RoHS 2 -direktiivin muutos 2015/863
 
RoHS 2 -direktiiviä on muutettu muutoksella 2015/863. Tämä muutos astuu voimaan useimpien tuotteiden

osalta 22.7.2019 ja rajoittaa neljän uuden vaarallisen aineen käyttöä.

Rajoitettujen aineiden pitoisuuksien enimmäisarvot painon mukaan ovat seuraavat:

Lyijy
Elohopea
Kuusiarvoinen kromi
Polybromatut bifenyylit
Polybromatut difenyylieetterit
Kadmium

0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.01%



Toimittajilta saatujen tietojen perusteella Farnell nimeää jäljempänä mainitun tuotteen olevan seuraavanlainen: 

Ftalaatteja koskevan RoHS-direktiivin mukainen 

Tämä koskee tässä todistuksessa olevan päivämäärän tai sen jälkeen tehtyjä tilauksia

Ftalaatteja koskevan RoHS-direktiivin mukainen: - merkitsee, että Farnell:n toimittaja on vahvistanut, että

aineita joko ei ole lainkaan tai että niiden määrä ei ylitä rajoituksia.
 
Ei ftalaatteja koskevan RoHS-direktiivin mukainen tuote - merkitsee, että Farnell:n toimittaja on vahvistanut

aineiden määrän ylittävän rajoitukset ja, ettei tähän liity mitään poikkeuksia.
 
RoHS Phthalates Ei Sovellettava - tarkoittaa, että Farnell toimittaja on ilmoittanut, että EU RoHS ei ole

sovellettava tähän osaan.
 
RoHS Phthalates Tietoja Ei Saatavissa - Tarkoittaa joko sitä, että Farnell toimittaja ei ole vielä tarkistanut tietoja,

tai että tiedot ovat tarkistettavana.
 
REACH – EY 1907/2006

Farnell tarkastaa toimittajiltaan säännöllisesti kaikkien myymiensä tuotteiden osalta, sisältävätkö ne aineita,

jotka on merkitty REACH-asetuksen mahdollisesti erityistä huolta aiheuttavien aineiden (SVHC) luetteloon.

Viimeisimpien toimittajiltaan saamiensa tietojensa perusteella Farnell katsoo erityistä huolta aiheuttavia aineita

käsittävän sisällön olevan seuraavanlainen:

2,2'-dichloro-4,4'-methylenedianiline (08-Jul-2021)
 
Jos tuotteessa on käytetty erityistä huolta aiheuttavia aineita, Farnell:n sivustolla www.farnell.com on saatavana

toimittajan laatimat ohjeet tuotteen turvalliseen käyttöön. Tuotteen turvallista käyttöä koskeva asiakirja

lähetetään myös kyseisen tuotteen ostaneille asiakkaille.
 
Tarkistettava - Tarkistettava tarkoittaa, että Farnell:n tietojen tarkistus on meneillään – saat ajantasaiset tiedot

ottamalla yhteyttä tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta vastaavaan tiimiin (productcompliance@farnell.com).
 
Farnell pyrkii kohtuullisin tavoin hankkimaan toimittajien rajoitettuja aineita koskevat lausunnot, ja ylläpitää

täydellistä kirjausketjua asiaankuuluvasta dokumentaatiosta.
 

Di(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP)
Bentsyylibutyyliftalaatti (BBP)
Dibutyyliftalaatti (DBP)
Di-isobutyyliftalaatti (DIBP)

0.1%
0.1%
0.1%
0.1%

Tilauskoodi 2433029

Kuvaus
MULTICOMP PRO MCABI-046-RC Transducer, 6 VAC
to 28 VAC, Multiple Tones, 105 dB, Sounder, 25 mA

Valmistajan/tuotemerkin nimi MULTICOMP PRO
Valmistajan osanumero MCABI-046-RC
Päivämäärä 8.12.2021
Asiakas Juha Etula



Tarkoitettu ostajien käyttöön koskien yllä mainittuja tuotteita, joita on saatavilla Farnell:ltä.
 
 
 

 
Product Compliance Senior Manager 
Lausunto yhtiön Farnell puolesta


