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• gépek
• cserélhető berendezések
• biztonsági berendezések
• teherfelvevő eszközök

• láncok kötelek és hevederek
• leszerelhető mechanikus 

erőátviteli szerkezetek
• részben kész gépek

RoHS megfelelőséget igazoló dokumentumok 

Az RoHS (Restriction of Hazardous Substances) direktíva bizonyos veszélyes anyagok korlátozásával
foglalkozik elektromos és elektronikus berendezésekben. Ennek a korlátozásnak a célja a környezet és az
emberek egészségének védelme.

Az „RoHS megfelelő” termék fogalma azt jelenti, hogy a termékben a megadott anyagok
tömegszázalékaránya a jogszabályban meghatározott maximális értéket nem lépi túl.

Összefoglaltuk Neked, hogyan tudsz a legegyszerűbben meggyőződni a kapott dokumentumok alapján
arról, hogy egy adott termék/részegység RoHS megfelelő-e.

Melyek a vonatkozó jogszabályok?

• 2011/65/EU: egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának
korlátozásáról (2011. június 8.)

• 2015/863: a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének a korlátozott anyagok
jegyzéke tekintetében történő módosításáról (2015. november 25.)

Milyen dokumentumokkal igazolható a megfelelőség?

Olyan alkatrész dokumentumokat keresünk, amiből megállapítható az RoHS megfelelőség. Ezek három csoportba
oszthatóak:

• Az alkatrészről készült EU megfelelőségi- vagy beszállítói nyilatkozatok;

• Anyagösszetételre vonatkozó - IEC 62474:2012 szerinti - dokumentumok;

• Analitikai teszt eredmények az EN 62321 szabványsorozatban leírt, illetve meghivatkozott módszerek szerint.

Szerző:

A dokumentum származzon hiteles forrásból. Hiteles forrásnak az számít, ami referenciákkal rendelkezik, könnyen
elérhető mind online, mind pedig postacímén keresztül és aki lehetőséget biztosít az általa kiadott dokumentumok
érvényességének ellenőrzésére.

Minőség:

A dokumentum legyen jól olvasható, külalakja miatt ne legyen megkérdőjelezhető a megbízhatósága.

Tárgya:

Szerepeljen benne a termék/alkatrész pontos megnevezése, termékszáma, raktári száma vagy akár a fájl neve,
ami az adatlapot tartalmazza.

Mire kell figyelni még a nyilatkozat jellegű dokumentumok esetében?

Dátum:

Amennyiben a megfelelőségi- vagy beszállítói nyilatkozat keltezése a jogszabály, illetve
módosításának kiadása előtti, már láthatjuk, hogy a dokumentum valószínűleg nem alkalmas az RoHS
megfelelőség megállapítására.

Tartalom:

Tartalmazza vagy a vonatkozó jogszabályok pontos megnevezését vagy részletezze a tartalmukat, például azzal,
hogy megnevezi a korlátozás alatti 10 anyagot.

Kijelentés:

Legyen benne kijelentés azzal kapcsolatban, hogy a termék RoHS megfelelő-e.

Ha kérdésed van, szívesen állunk a rendelkezésedre!    
Írj nekünk!
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