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ARX - LCU9101

Centralenhet för passersystem som styr kortläsare, elektriska lås, öppnaknappar, och dörrstyrningsenheter..

Version

1

i

Leverantör
BVB ID

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB

i

126162

i

BSAB-kod

i

Visa 

BK04

UA - Apparater med sammansatt funktion för styrning och övervakning

i

Visa 

070 Säkerhet
Nej

Kemisk produkt

Inomhus

Användningsområde
Artiklar (6 st)
Visa 

Artikelnummer

Artikelnamn

S559101385

LCU9101III

S5591014085

LCU9101IV

S55910142085

LCU9101IV-2

S5591013085

RX9101III

S5591015085

RX9101IV

S55910152085

RX9101IV-2

GTIN

https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=130306&mode=search
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Bedömningsunderlag (avseende kemiskt innehåll och livscykel) (1 st)

i

Visa 
Byggvarudeklaration
2019-12-09
504.28 kB

Innehåll
Förklaring av tabellen

i

 Visa information
Komponent

Mängd i komponent

Komponent/Ämne

Mängd i produkt

Mängd i
produkt

CAS

CAS

EG

Legering

H-angivelse

H-angivelse / Listning

Egenklassi cering

Egenklassi cering

PCB

Elektronik

23,72%

Övrigt, elektronik

Polykarbonat, PC

74,221%

25037-45-0

POM, Polyoxymethylen

0,417%

66455-31-0

1,603%

Övrigt, metaller

0,032%

12597-68-1

(Kretskort/mönsterkort)

Plastic

Steel_Case_Hardening

Ämnesspeci cerad
stållegering

Steel_Stainless

Rostfritt stål EN 1.4310, 69,5 % Ni, Bedömning på
legeringsnivå

https://byggvarubedomningen.se/webbtjansten/produkt/?id=130306&mode=search
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Bedömning

Totalt

Livscykel

Innehåll

Produkten bedöms som undviks då redovisningen inte följer gällande redovisningskrav, det saknas RoHS-intyg samt innehåll av
elektronik ej är korrekt deklarerat.

 Visa bedömning på innehåll
Byggvarudeklaration eller motsvarande underlag saknas, alternativt nns men är ej enligt gällande standard
Dokumentation om CE-märkning eller EU-försäkran avseende RoHS-direktivet saknas.
Cancerframkallande kategori 2 (H351): < 0,1% (rek) av enskilt ämne/-n redovisas
Allergiframkallande, Hudsensibiliserande (H317): ≤ 0,1% (rek) av enskilt ämne/n redovisas men Leverantörsintyg om
ämnesinnehåll och halter saknas
Toxicitet vid upprepad exponering, kategori 1 (H372): ≤ 0,1% av enskilt ämne/-n redovisas, men Leverantörsintyg om
ämnesinnehåll och halter saknas
Särskilt utpekade ämnen och ämnesgrupper: Innehåller bromerade amskyddsmedel, uppfyller ej krav för
rekommenderas

 Visa bedömning på livscykelkriterier
1. Ingående material och råvaror
<50 % förnybara råvaror
Produkten innehåller inget återvunnet material
2. Tillverkning av varan
Uppgifter saknas om emissioner under produktion.
Uppgifter saknas om energianvändning.
3. Emballage
Uppgifter saknas eller redovisas delvis om emballage. För mer information se inskickade dokument.
5. Avfall och rivning
Mindre än 70% av produkten är möjlig att återanvända.
Energiåtervinning är möjlig för ≥70 % av varan.
Varan ger inte upphov till farligt avfall vid användning / byggproduktion.
Uttjänt vara eller del av varan ska hanteras som elektronikavfall.
6. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).
Ej relevant

Andra certifieringar/märkningar:
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3.0
Ind 13
BSAB-koden omfattas ej av MB! (Innehållsredovisning saknas, vilket motsvarar BRONS enligt MB 3.0)
Ind 14
BSAB-koden omfattas ej av MB, men bristfällig dokumentation innebär att produkt kan innehålla utfasningsämnen och
ev. riskminskningsämnen vilket motsvarar BRONS.

2.1 / 2.2
Ind 14
BSAB-koden omfattas ej av MB, men produkten saknar publik innehållsredovisning.
Ind 15
BSAB-koden omfattas ej av MB, men produkt innehåller/kan innehålla utfasningsämnen enligt KEMI:s de nition, vilket
motsvarar BRONS

2017 v.1.1
Mat07
BSAB-koden omfattas ej av BREEAM, men produkt kan innehålla utfasningsämnen (kan ej veri eras pga bristfällig
dokumentation)

2013 v.2.0
Mat08
BSAB-koden omfattas ej av BREEAM, men produkt kan innehålla utfasningsämnen (kan ej veri eras pga bristfällig
dokumentation)
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