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Försäkran om överensstämmelse - CE 
 
Belimo AB, Hägerstens Allé 88, 129 37 Hägersten intygar härmed att nedan angiven utrustning 
 
 
Spjällmotorer med fjäderåtergång 
 
TF230, TF24  - samtliga utföranden (-3, -S, -SR, -MFT) 
LF230, LF24    - samtliga utföranden (-3, -S, -SR, -MFT2) 
NF230A, NF24A    - samtliga utföranden (-G, -S2, -SR, -SZ, -MP. -LON) 
AF230, AF24   - samtliga utföranden (-R, -S, -SR, -SR-S, -SR20, -MFT2, -LON)   
SF230A, SF24A    - samtliga utföranden (-G, -S2, -SR, -SZ, -MP. -LON) 
EF230A, EF24A    - samtliga utföranden (-G, -S2, -SR, -SZ, -MP. -LON) 
 
 
Spjällmotorer utan fjäderåtergång samt tillbehör 
 
CM230, CM24  - samtliga utföranden (-F, -1, -L/R, -SR) 
LM230A, LM24A  - samtliga utföranden (-F, -S, -SR, -MP, -LON, -C, -Q) 
NM230A, NM24A   - samtliga utföranden (-F, -S, -SR, -MP, -LON, -C, -Q) 
SM230A, SM24A   - samtliga utföranden (-S, -SR, -MP, -LON, -MA, -PC, -R9, -C, -Q) 
GM230A, GM24A   - samtliga utföranden (-SR, -MP) 
LH230A, LH24A  - samtliga utföranden (-SR, -MP, -100, -200, -300) 
SH230A, SH24A  - samtliga utföranden (-SR, -MP, -100, -200, -300) 
 
P140A, P500A, P1000A, P2000A, P2800A, P10000A, S1A, S2A, SG.. (24) 
 
 
Säkerhetsmotorer (brand- / brandgas) (OEM) 
 
BLF230, BLF24, BLF48 - samtliga utföranden (-T, -ST, -SR, -RA, -EK, -HGB) 
BF230, BF24, BFG24  - samtliga utföranden (-T, -ST, -SR, -TL -RA, -EK, -HGB) 
BF48-5   - samtliga utföranden (-T, -ST, -SR, -TL -RA, -EK, -HGB) 
BR..    - utföranden Rasch (L, S, -RA) 
 
 
VAV, regulatorer, motorer och tillbehör (OEM) 
 
LM24A-V, NM24A-V - samtliga utföranden (-ST, -BT, -SWN) 
SM24A-V   - samtliga utföranden (-ST, -BT, -SWN) 
LF24-V, AF24-V  - samtliga utföranden (-ST, -BT, -SWN) 
SF24A-V   - samtliga utföranden (-ST, -BT, -SWN) 
LMV, NMV   - samtliga utföranden (-D2, -D3, -ST, -BT, -SWN, -RE, -SET) 
LHV, SHV   - samtliga utföranden (-D2, -D3, -ST, -BT, -SWN, -RE, -SET) 
VRD2, VRD3  - samtliga utföranden (-ST, -BT, -SWN, -RE, -SET) 
CR24    - samtliga utföranden (-A1, -A2, -A3, -B1, -B2, -B3) 
COU24A-MP 
 
 
Ventilmotorer, vridande 
 
TR230, TR24   - samtliga utföranden (-D, -F, -3, -S, -SR, -MFT, -0) 
LR230A, LR24A  - samtliga utföranden (-F, -S, -SR, -MP, -LON, -0) 
NR230, NR24  - samtliga utföranden (-3, -S, -SR, -L, -T, -W, -Y, -DVX, -SI, -CA) 
HR/HT230, HR/HT24 - samtliga utföranden (-3, -S, -SR, -L, -T, -W, -Y) 
SR230A, SR24A  - samtliga utföranden (-R, -S, -SR, -MP, -LON, -5, -7) 
SR230A, SR24A  - samtliga utföranden (-R, -S, -SR, -MP, -LON, -5, -7) 
GR230A, GR24A  - samtliga utföranden (-R, -S, -SR, -MP, -LON, -5, -7) 
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Ventilmotorer, lyftande 
 
NV230, NV24  - samtliga utföranden (-D, -E, -F, -G, -Y, -3, -MFT2, -LON, +UNV.., -R) 
AV230, AV24  - samtliga utföranden (-Y, -3, -MFT2, -R) 
 
 
Övriga produkter 
 
BKN230-24LON, UK24LON, UK24EIB, UK24MOD 
 
 
 
- överensstämmer med kraven i nedan angivna direktiv 
- för vilka europastandard EN 61000-6-2 och EN 61000-6-3 samt  
  säkerhetsnormerna  EN60730-1 och EN 60730-2-14  har tillämpats 
- vilket kontrolleras med anbringat CE-märke 
 
Lågspänningsdirektivet    2006/95/EC 
EMC-direktivet    2004/108/EC 
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