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Krijg groen licht voor uw armaturen

Het lijkt wellicht een gemakkelijke oplossing om goedkope, in het buitenland
gekochte componenten met CE-markering in uw armaturen te bouwen. Nog
eenvoudiger is het om een totale lichtarmatuur uit een lageloonland simpelweg
in Europa op de markt te zetten. Schijn bedriegt, want u bent als verkoper ook
eindverantwoordelijk net als de producent. Klopt er iets niet en voldoet het
product niet aan de geharmoniseerde normen, dan wordt goedkoop al snel
duurkoop. Een goede CE controle is daarom van groot belang.
 
Voorkom onnodige risico’s en controleer genoemde CE normen
 
Het is nooit zonder risico om CE-halffabricaten zomaar te monteren, ook al lijken
ze te voldoen aan de veiligheidsnorm. U bent immers verantwoordelijk voor alle
geïmporteerde goederen met CE-markering. Inspecteer daarom eerst of deze
klopt. Controleer de genoemde CE normen en bekijk of die van toepassing zijn
op uw product. Vraag daarnaast eventueel de testrapporten van de normen op.

Michiel van
Eijk
Manager
Service
 
 

Simac Electronics b.v.
Eindstraat 53
5151 AE Drunen
E: info@simacelectronics.nl
T: + 31 (0)416 38 77 00

CE controle voor uw armaturen

"Aangescherpte regelgeving maakt
u, als verkoper, verantwoordelijk
voor correcte CE markering"   

 

                        



Controleer uw producten op elektrische veiligheid volgens EN 60598

Gehele verlichtingsarmaturen moeten volgens de norm EN 60598 worden
gecontroleerd op elektrische veiligheid. Hoewel een groot aantal producten
buiten de EU op het oog voorzien lijkt van de CE-norm, blijkt hier in de praktijk
gefraudeerd mee te kunnen worden. Het is daarom verstandig om producten
aan een extra test te onderwerpen. Zo vlakt u onnodige risico’s uit, maar waan u
zelf niet onaantastbaar. Zelfs na deze tests is het nog altijd verstandig om uw
producten steekproefsgewijs op CE controle te onderwerpen voordat u ze
verkoopt.

3 redenen om een betrouwbare en ervaren partner in de arm te nemen voor uw
CE controle

Er zijn tal van mogelijkheden op de markt om uw armaturen aan CE controle te
onderwerpen. Kies een tester van een betrouwbare, gerenommeerde partij. Een
partner die u niet alleen het product levert, maar daarnaast begeleidt bij het
controleren van uw lichtarmaturen. Een deugdelijk controlemiddel beschadigt
uw producten niet en voert een secure meting uit. Als uw armaturen zijn
voorzien van nieuwe technieken als LED, heeft u bovendien een apparaat nodig
dat is voorzien van geavanceerde testmethodes. Selecteer een partner die de
nieuwste ontwikkelingen op de voet volgt en alle benodigde kennis in huis heeft
om er ook voor te zorgen dat de veiligheidsmaatregelen op uw locatie in orde
zijn. Ook de beschikbare ervaring van de partner is van belang voor de keuze
van het juiste product en de correcte toepassing ervan. Als u een betrouwbare
en ervaren partij kiest zal deze u helpen met het de juiste tester voor uw
toepassing in de juiste omgeving. Dit helpt u bij de efficiëntie van uw
productielijn.

Wilt u meer weten over de CE
controle voor uw armaturen?
 
Neem dan gerust contact met ons
op!
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