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Onderwerpen:

Wat is radioapparatuur

- Volgens de RED 2014/53/EU

- Belangrijke eisen RED

LED verlichting:

- Zonder radioapparatuur

- Met radioapparatuur

- Gecombineerde apparatuur

Hoe te voldoen aan de RED eisen?



LED verlichting en radioapparatuur

29-11-20183

Wat is radioapparatuur volgens de RED art.2?

1) radioapparatuur”: elektrisch of elektronisch product dat doelbewust radiogolven 

uitzendt en/of ontvangt ten behoeve van radiocommunicatie en/of 

radiodeterminatie, of elektrisch of elektronisch product dat moet worden 

aangevuld met een accessoire, zoals een antenne, om doelbewust radiogolven 

te kunnen uitzenden en/of ontvangen ten behoeve van radiocommunicatie 

en/of radiodeterminatie; 

2) „radiocommunicatie”: communicatie door middel van radiogolven; 

3) radiodeterminatie”: het vaststellen van de positie, snelheid en/of andere 

kenmerken van een object of het verkrijgen van informatie over deze 

parameters door middel van de voortplantingseigenschappen van radiogolven;

4) „radiogolven”: elektromagnetische golven met frequenties van lager dan 3000 

GHz, die zich in de ruimte voortplanten zonder kunstmatige geleider;

5) „radio-interface”: specificatie van het gereguleerd gebruik van het 

radiospectrum;

6) etc
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RED 2014/53/EU

RED

• Toepassingsgebied: Radioaparatuur

• Richt zich op eindproducten

• Scope van RED  2014/53/EU beschreven in art. 1

• Het vaststellen van een regelgeving voor:

• Het op de markt aanbieden en de ingebruikneming in de Unie van 
radioapparatuur. (in het Engels: Radio Equipment = RE)

• “Terminal equipment” zoals beschreven in de vorige R&TTE Richtlijn: uit de RED

• Ontvanger (inclusief omroepontvanger): in de RED

• Bij gebruik van radioapparatuur is de RED altijd van toepassing, ook als voor het  
eindproduct andere richtlijnen van toepassing zijn

• Fabrikant moet verklaren dat product gebruikt kan worden in ten minste 1 lidstaat 
(art.10.2)
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Essentiele eisen RED

Art. 3.1(a): de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van personen en huisdieren, en de bescherming van 

goederen met inbegrip van de zelfde bescherming als in de LVD, maar zonder toepassing van de 

spanningsgrens. 

De bescherming betreft ook de blootstelling aan EM velden! 

Art. 3.1(b): EMC (Electromagnetic Compatibility) met dezelfde essentiële bescherming als de EMC-D

Art. 3.2: Zowel effectief gebruikt als een efficiënt gebruik van het radiospectrum

=> heeft tot gevolg dat er ontvanger eisen zijn toegevoegd

Art. 3.3(a)-(i): Aanvullende eisen voor bepaalde categorieën of klassen behorende radioapparatuur

nog te publiceren, die van de R&TTE blijven van toepassing. 

Voorbeelden: universele laders, netwerk toegang, toegang tot nooddiensten, 

bescherming van de persoonsgegevens en de privacy van de gebruiker, 

waarborgen dat software alleen kan worden geladen als de conformiteit is aangetoond.
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LED verlichting zonder radiofunctie

Is geen radio apparatuur

 Geen zender

 Geen ontvanger

Moet voldoen aan:

 EMC Richtlijn 2014/30/EU

 LVD 2014/35/EU indien valt binnen spanningsgrenzen LVD

 Batterij gevoed = geen LVD 

 GPSD (General Product Safety Directive)

 Overige richtlijnen (RoHS…)

Fabrikant die product op de markt brengt is verantwoordelijk voor het 

voldoen aan deze richtlijnen 

 Kan deze verantwoording niet delegeren

 Interne productie controle
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LED verlichting met radiofunctie

Is radioapparatuur als LED verlichting voorzien is van

 een zender

 een ontvanger

 of zendontvanger

De gehele LED verlichting (het eindproduct) moet voldoen aan:

 De RED 2014/53/EU

 niet aan de EMC Richtlijn 2014/30/EU

 niet aan de LVD 2014/35/EU

 Overige richtlijnen (RoHS…)

Fabrikant die product op de markt brengt is verantwoordelijk voor het voldoen aan deze

richtlijnen

 Kan deze verantwoording niet delegeren

 Interne productie controle
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Gecombineerde apparatuur:

Fabrikant maakt LED verlichting

Zonder radioapparatuur:

 EMC, LVD  overig

 Geen RED

Koopt radiomodule

 Plaatst deze zelf in LED verlichting:

 Alleen RED

 Verantwoordelijk voor gehele eindproduct

 Dus ook deel met radiofunctie

Voorziet zijn LED verlichting met bijvoorbeeld een 

USB aansluiting

 Laat de gebruiker de keuze voor een BT/WLAN USB-

dongle

 Geen RED maar……mogelijke configuraties

De RED kent geen modules. In de EU kennen we dan

ook geen modulaire approvals zoals dat wel bestaat in 

o.a. de USA. 

Voor de RED bestaan er alleen eindproducten met een

radio functie. Een wasmachine met een BT of WLAN 

module valt in zijn geheel onder de RED. Dit geldt ook

voor LED verlichting

Het is de verantwoordelijkheid van 

de fabrikant om Radioapparatuur 

in overeenstemming te brengen 

met de essentiële eisen van de 

RED en om de technische 

documentatie te maken.

Een fabrikant kan dit niet aan een 

andere marktpartij delegeren zoals 

aan zijn gemachtigde, importeur 

etc. 
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Een voorbeeld welke normen LED met BT

LED verlichting zonder radio

LVD: EN60598-1 (Luminaire safety –algemeen)

EN60598-2-XX(Luminaire safety –eisen)

EN62493 – EMF voor verlichting 

EMC: EN 55015-emissie

EN 61547-immuniteit

EN 61000-3-2- harmonics

EN 61000-3-3- flicker

RoHS: EN50581

etc

LED verlichting met Radio

LVD: EN60598-1 (Luminaire safety –algemeen)

EN60598-2-XX(Luminaire safety –eisen)

EN62493 - EMF voor verlichting

EN 62479 - EMF WLAN

EN 62368-1 ITE safety (radio deel)

EMC: EN 55015-emissie

EN 61547-immuniteit

EN 61000-3-2- harmonics

EN 61000-3-3- flicker

EN 301 489-1 en EN 301 489-17

Radio: EN 300 328 (Wideband data)

RoHS: EN50581

etc
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Verschillende normen met spurious eisen….
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Gecombineerde apparatuur

Er bestaan ETSI Guides & EMC normen voor “Combined Equipment” die 

handige informatieve bevatten.

 ETSI Guide EG 203 367 V1.1.0: covering RED articles 3.1b and 3.2 

 EN 303 446-1 V1.1.0 combined equipment in the domestic environment covering

essential requirements article 3.1(b) 

 EN 303 446-2 V1.1.0 zelfde als part 1, maar voor industriële omgeving

Wanneer een radiofunctie wordt toegevoegd aan een  LVD/EMCD compliant device

 Risico Analyse 

 EMC* en Safety* worden door inbouw veelal beïnvloed

 Overeenkomst van het radiodeel kan door de inbouw soms niet beïnvloed 

worden

 Normen onder de RED

 EMC (denk aan radio gedrag) 

 EN 301 489 series

 Radio normen met spurious eisen 

* Voor safety en EMC moeten de functies 

van beide delen beoordeeld worden, functie

van het eind product en de toegevoegde 

radio functie, 

Modules, worden veelal getest op basis van 

de radio aspecten art.3.2. 

Safety en EMC van een eindproduct met RF 

modules kan alleen getoetst worden in de  

finale end configuratie. (Zie ook 

REDCA:TGN01)

Bij Twijfel: Notified Body
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Hoe voldoe ik aan de RED?

Identificeer het complete product

 Zoals in de Technical Documentatie

Identificeer de functie en de omgeving

 Binnen of buiten (vochtig of niet)

 Is het ten minste in een EU lidstaat te gebruiken? 

 Is er een radio interface beschikbaar?

 Meer Richtlijnen van toepassing door de functie?

Voer een Risico analyse uit

 Gerelateerd aan de RED essentiële eisen

 Dek de risico's af door gebruik te maken van 

(geharmoniseerde) normen

 Test reporten Test data

 Test slim!!!

 CB reporten

 Geaccrediteerde Lab’s

Maak de technische Documentatie

Selecteer de “conformity assessment procedure”

 Module A, B/C or H

 NoBo of niet

CE markering en andere label vereisten

Voorzie in de Informatie voor de gebruiker

Maak de DoC
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Modules uit de NLF: 768/2008/EC
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Wel of niet een Notified Body nodig?

• Alleen in het OJEU gepubliceerde normen kunnen gebruikt worden om een

vermoeden van overeenstemming met de essentiele eisen van de RED te verkrijgen

• Voor alle beoogde gebruiksomstandigheden in alle mogelijke configuraties en inzake 

veiligheid all redelijkerwijs te voorziene omstandigheden (zie art.17)

Geharmoniseerde –niet geharmoniseerde normen

Essential Requirement Use of 
HS 

No 
use of 

HS 

3.1.a protection health, safety   
3.1.b EMC    
3.2. Efficient use of radio Spectrum    
3.3.a,b,c Interworking(accessories, networks, interfaces)    
3.3.d No harm to network    
3.3.e Safeguarding personal data and privacy.    
3.3.f Protection from fraud.    
3.3.g Access to emergency services    
3.3.h Facilitate users disability    
3.3.i. Only Compliant software can be loaded.    
 

N
oBo not m

andatory 

N
oBo not 

 m
andatory N

oBo m
andatory 
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1. RED tekst en andere handige info op: 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/electrical-engineering/red-directive_en

1. Blue Guide 2016 op http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18027/

2. RED Guide (Versie 05 juni 2018) op https://ec.europa.eu/docsroom/documents/29782

3. Lijst met RED NB op NANDO website. (zie link item 1)

4. Lijst met Nationale Spectrum Autoriteiten op http://ec.europa.eu/docsroom/documents/25821 

5. Lijst met geharmoniseerde normen (zie link item 1) )

6. EU Commissie RED “delegated acts” (see Link1)

7. Lijst met EU beslissingen van toepassing op de RED (see link 1)

8. E-Commerce Guide “Commission Notice" inzake market surveillance van online verkochte 

producten on: http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=126363

11. GPSD on: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/consumer-product-

safety/product-safety-rules_en

12. RED ADCO on: https://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/building-blocks/market-

surveillance/organisation/administrative-cooperation-groups_en.

13. Lijst met MSA op http://ec.europa.eu/docsroom/documents/25641.

14. Class 1 equipment (geharmoniseerd) op http://ec.europa.eu/docsroom/documents/26843

ttps://ec.europa.eu/growth/sectors/electrical-engineering/red-directive_en
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/18027/
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/29782
http://ec.europa.eu/docsroom/documents/25821
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=126363
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/consumer-product-safety/product-safety-rules_en
https://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/building-blocks/market-surveillance/organisation/administrative-cooperation-groups_en
http://ec.europa.eu/docsroom/documents/25641
http://ec.europa.eu/docsroom/documents/26843
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1. REDCA (e.g Technical Guidance Notes) op www.redca.eu.             

Sommige documenten zijn alleen voor REDCA leden.

2. ETSI normen ((Draft) RE Standards/Guides) op www.etsi.org.                          

Alle goedgekeurde en gepubliceerde EN/HS & Guides vrij te downloaden

3. CENELEC publicaties (Standards & Guides) voor electrical safety/ SAR/EMC 

etc. op www.cenelec.eu.

Veelal alleen beschikbaar tegen betaling. Check bij verschillende EU National 

Standards Organisaties (NSO’s) die de normen verkopen (groot prijsverschil)

4. ECO materiaal met betrekking tot spectrum management activiteiten in de EU 

(EFIS – European Frequency Information System + news letters) op 

https://cept.org/eco.  

http://www.redca.eu/
http://www.etsi.org/
http://www.cenelec.eu/
https://cept.org/eco
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Hoe weet ik dat het product ten minste in een lidstaat gebruikt kan worden

(RED art. 10.2)

De fabricant moet verklaren : 

 dat de radioapparatuur zo ontworpen is dat zij in ten minste één 

lidstaat kan worden gebruikt zonder inbreuk te maken op 

voorschriften of het van het gebruik van het radiospectrum

 Controleer de frequentieplanning in lidstaten: EFIS

 https://www.efis.dk/

Zie ook:

 ERC recommendation 70-03 en 2017/1483

 Class 1 equipment

 SRD regulations

 Als product niet past in de frequentieplanning of toepassingen: 

http://ec.europa.eu/docsroom/documents/25821

EFIS= ECO Frequentie Informatie 

Systeem, een database welke 

frequentie informatie voor gebruik 

bevat in EU (CEPT) landen. EFIS is 

ook het EU spectrum informatie 

portaal volgens de EU beschikking 

2007/344/EC inzake geharmoniseerde 

beschikbaarheid van informatie over 

spectrumgebruik.

https://www.efis.dk/
https://www.ecodocdb.dk/download/25c41779-cd6e/Rec7003.pdf
http://www.efis.dk/documents/73231
https://www.efis.dk/sitecontent.jsp?sitecontent=RTTE_sub-classes
https://www.efis.dk/sitecontent.jsp?sitecontent=srd_regulations
http://ec.europa.eu/docsroom/documents/25821
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