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Auteur
PE2AAB

Bericht
Berichttitel: Tiger Davos badkamerlamp LED stoort

Geplaatst: zo 22 maart 2015, 9.41

Ik heb er weer eentje; de Tiger Davos spiegellamp voor op de badkamer. Ik had een spiegel waar nog geen
lampje boven hing op de badkamer. Dus heb ik deze lamp aangeschaft. Met ingebouwde trafo. Ik was er al
bang voor dus ook aangegeven bij de winkel dat, als deze stoort, ik dan retourrecht heb. Eerst Tiger zelf
maar eens gemaild. Ze zitten ook al in de buurt (Geldrop) wat is dat toch met al die lampenboeren hier in
het zuiden
Geregistreerd: di 12 apr
2005, 19.06
Berichten: 3130
Woonplaats: Valkenswaard

Bijlage:

tn_9006_davos.jpg [ 24.52 KiB | 231 keer bekeken ]

http://www.tiger.nl/nl/davos‐smd‐led‐48w‐met‐trafo‐1437.html
Ik zal hier melden wat Tiger voorstelt. Heb het armatuurtje nog niet opengemaakt dus weet ook niet wat
voor driver erin zit.
_________________
'73 PE2AAB www.pe2aab.nl

Omhoog
EMCees

Geregistreerd: vr 30 dec
2005, 19.46
Berichten: 375

Berichttitel: Re: Tiger Davos badkamerlamp LED stoort

Geplaatst: ma 23 maart 2015, 7.45

Even de conformiteitsverklaring opvragen. Tegen welke normen het product zijn CE verklaring heeft
gekregen.
In principe zou dat de nen‐en55015 moeten zijn.

http://www.zendamateur.com/viewtopic.php?f=20&t=14870&view=unread#unread
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Omhoog
PE2AAB

Berichttitel: Re: Tiger Davos badkamerlamp LED stoort

Geplaatst: ma 23 maart 2015, 9.20

EMCees schreef:

Even de conformiteitsverklaring opvragen. Tegen welke normen het product zijn CE verklaring heeft
gekregen.
In principe zou dat de nen‐en55015 moeten zijn.
Geregistreerd: di 12 apr
2005, 19.06
Berichten: 3130
Woonplaats: Valkenswaard

Goeie tip Cees! Ga ik zeker doen! Ben benieuwd hoe deze firma uberhaupt op mijn eerste mail zal
reageren. Heb gewoon keurig netjes het probleem uitgelegd en om een ractie gevraagd.
Now we wait.
_________________
'73 PE2AAB www.pe2aab.nl

Omhoog
elsinga

Berichttitel: Re: Tiger Davos badkamerlamp LED stoort

Geplaatst: ma 23 maart 2015, 12.40

Mocht er weinig aan gedaan (kunnen) worden, dan ga ik 'm opnemen op mijn website.
Moderator

_________________
www.PC5E.nl, Robert Elsinga, navigatie en communicatie enthousiasteling, zendamateur,
scannerluisteraar, scout leiding, IT architect
Icom IC‐7000, X50N (14m asl), MFJ926B+ZS6BKW (inverted V, 12m asl), Kenwood TH‐F7E, Polmar DB‐50M,
Diamond SG7500 (2m ASL
), Uniden UBC3500XLT, Garmin Zumo 660, Garmin Montana 650t
Op mijn site o.a. Examenuitwerking N/F, EMC apparatuur overzicht, Scannerfrequenties NL e.o.

Geregistreerd: ma 17
maart 2008, 15.05
Berichten: 1821
Woonplaats:
Sintjohannesga (JO22ww)
Omhoog
PE2AAB

Berichttitel: Re: Tiger Davos badkamerlamp LED stoort

Geplaatst: di 24 maart 2015, 13.32

Nou ik heb een reactie.
Eerste reactie was:
Citaat:

Goedemorgen mijnheer Wesselink,
Geregistreerd: di 12 apr
2005, 19.06
Berichten: 3130
Woonplaats: Valkenswaard

Het probleem is bij ons niet bekend, maar dat doet niets af aan uw ervaring. Helaas hebben wij hier
ook geen oplossing voor.
Het spijt me dan ook dat ik u niet kan helpen.
Met vriendelijke groeten,

Daar neem ik geen genoegen mee dus stuurde de volgende mail:
http://www.zendamateur.com/viewtopic.php?f=20&t=14870&view=unread#unread
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Citaat:

Geachte mevrouw,
Het is inderdaad een lastig probleem. Om uit te sluiten of het aan de ingebouwde LED driver ligt en om
zeker te weten dat deze afdoende is gefilterd wilde ik graag weten onder welke NEN norm het CE
certificaat voor dit product is afgegeven. Elk product voor de Europese markt dient te zijn voorzien van
een CE keurmerk en in de huidige samenleving, waarbij zeer veel radiogolven de ether vullen, zijn er
NEN normen waar LED drivers aan dienen te voldoen. Dit ter voorkoming van het gebruik van goedkope
(bijvoorbeeld) Chinese ongefilterde LED drivers in producten.
Graag uw reactie.
Met vriendelijke groet,

Daarop kreeg ik deze reactie:
Citaat:

Goedemiddag mijnheer Wesselink,
Onze Davos SMD Led 4,8w met trafo is helaas niet afgeschermd voor magnetische velden, waardoor er
storingen ontstaan. Ik heb dit " probleem " bij de productmanagers neergelegd en zij zullen dit in
verdere ontwikkelingen meenemen. Wij danken u alsnog dat u ons hierover hebt willen informeren.
Met vriendelijke groeten,

Al met al geeft men het toe maar verder moet ik het maar uitzoeken met ''menne rommel'' zeg maar..
_________________
'73 PE2AAB www.pe2aab.nl
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