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Ο καηαζκεςαζηήρ οθείλει να ζςνηάξει ηο εγσειπίδιο πος θα πεπιέσει ζςγκεκπιμένερ
ζςζηάζειρ για ηη ζςνηήπηζη και ηον καθαπιζμό, με ςποδείξειρ για ηα πλέον καηάλληλα
αποππςπανηικά και ηιρ διαδικαζίερ για ηςσόν πύθμιζη και λίπανζη ηων κινηηών μεπών και
για ηην ανηικαηάζηαζη ηελειωμάηων και εξαπηημάηων πος έσοςν ςποζηεί ζημιέρ ή θθοπέρ.

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ήκαλζεο
CE ζρεηηθά κε εμωηεξηθά
θνπθώκαηα

ΞΤΛΟΤΡΓΔΗΟ………………………
……………………………………….
.
UNI EN ISO 14351-1
ΔΗΓΟ ΠΡΟΪΟΝΣΟ:
ΠΑΡΑΘΤΡΟ ΚΑΣΟΗΚΗΑ
ΓΗΑΠΔΡΑΣΟΣΖΣΑ ΣΟΝ ΑΔΡΑ: 4
ΚΡΑΣΖΜΑ ΣΟ ΝΔΡΟ: 3/A
ΑΝΣΟΥΖ ΣΟΝ ΑΝΔΜΟ – ΣΗΜΖ
ΠΗΔΖ: 2
ΑΝΣΟΥΖ ΣΟΝ ΑΝΔΜΟ –
ΜΔΣΩΠΗΑΗΑ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΖ: C
ΘΔΡΜΗΚΖ ΜΔΣΑΓΟΖ: 1,55
W/M2K
ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΦΟΡΣΗΟΤ ΣΩΝ
ΜΖΥΑΝΗΜΩΝ ΑΦΑΔΛΗΑ: 350
N
ΑΝΣΟΥΖ ΣΖΝ ΚΡΟΤΖ: 4

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ ήκαλζεο
CE ζρεηηθά κε εμωηεξηθό
παξάζπξν

ΞΤΛΟΤΡΓΔΗΟ………………………
……………………………………….
UNI EN ISO 14351-1
ΔΗΓΟ ΠΡΟΪΟΝΣΟ:
ΠΑΡΑΘΤΡΟ ΚΑΣΟΗΚΗΑ
ΓΗΑΠΔΡΑΣΟΣΖΣΑ ΣΟΝ ΑΔΡΑ: 4
ΚΡΑΣΖΜΑ ΣΟ ΝΔΡΟ: 8/A
ANΣΟΥΖ ΣΟΝ ΑΝΔΜΟ - ΣΗΜΖ
ΠΗΔΖ: 3
ΑΝΣΟΥΖ ΣΟΝ ΑΝΔΜΟ –
ΜΔΣΩΠΗΑΗΑ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΖ: C
ΘΔΡΜΗΚΖ ΜΔΤΑΓΟΖ: 1,56
W/M2K
ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΦΟΡΣΗΟΤ ΣΩΝ
ΜΖΥΑΝΗΜΩΝΝ ΑΦΑΛΔΗΑ:
350 N

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ
ΓΖΛΩΖ
ΤΜΜΟΡΦΩΖ
ΠΑΡΑΘΤΡΑ ΚΑΗ ΔΞΩΣΔΡΗΚΔ ΠΟΡΣΔ ΠΔΕΩΝ

ΓΗΑ

ΓΖΛΩΖ ΤΜΒΑΣΟΣΖΣΑ
ΣΩΝ ΔΞΩΣΔΡΗΚΩΝ ΚΟΤΦΩΜΑΣΩΝ
(ΤΝΖΜΜΔΝΟ III ΟΓΖΓΗΑ 89/106/EΟΚ
ΤΣΖΜΑ 3)
Ο θάηωζη ππνγεγξακκέλνο __________________________________________________________________________
λόκηκνο εθπξόζωπνο ηεο επηρείξεζεο (εηαηξηθή επωλπκία) ________________________________________________
κε έδξα ζηελ Οδό ______________________________ αξηζ. _ Γήκνπ _________________________ (Πεξηθ. ____ )
ηει. ________________________________________ Μεξίδα ΦΠΑ _______________________________________
Γειώλεη
κε δηθή ηνπ επζύλε, όηη ηα θνπθώκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην έγγξαθν κεηαθνξάο αξηζ. __________________________
ηεο ___________________________ θαηαζθεπάζηεθαλ ζύκθωλα κε ηα όζα πξνβιέπνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ
ελαξκνληζκέλνπ θαλόλα EN 14351-1.
πγθεθξηκέλα, ηα θνπθώκαηα αλήθνπλ ζηελ ζεηξά πξνϊόληωλ κε ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά θαηαζθεπήο κε ηα
θνπθώκαηα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηηο αξρηθέο δνθηκέο ηύπνπ (ΗΣΣ) ζην αλαγλωξηζκέλν Δξγαζηήξην
_______________________________________________________________________________________________
κε αξηζ. ________________________ .
Οη αξρηθέο δνθηκέο ηύπνπ (ΗΣΣ) πνπ δηεμάρζεθαλ ζηα δείγκαηα δνθηκήο πεξηέρνληαη ζηηο αλαθνξέο δνθηκήο πνπ
θαηέρεη ε επηρείξεζε, αληίγξαθν ηωλ νπνίωλ θπιάζζνληαη ζηα αξρεία ηνπ Αλαγλωξηζκέλνπ Δξγαζηεξίνπ
Γνθηκώλ.
Σα πξνϊόληα ππόθεηληαη ζε έιεγρν παξαγωγήο, ζύκθωλα κε ηα θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ θαλόλα UNI EN
14351-1.
πλεκκέλα:
• Δηηθέηα πξνϊόληνο – Ννκνζεηηθό Γηάηαγκα 206/2005 – Κώδηθαο θαηαλάιωζεο ζύκθωλα κε ην άξζξν 7 ηνπ
λόκνπ 229 ηεο 29εο Ηνπιίνπ 2003 (πξώελ Ν. 126 / 10 Απξηιίνπ 1991 – πξώελ Ν.Γ. 101 ηεο 8εο Φεβξνπαξίνπ
1997)
• Βηβιηάξην ζπληήξεζεο θαη ρξήζεο κε ηηο ππνδείμεηο γηα ηελ ηνπνζέηεζε.
Γελ αλαιακβάλεηαη θακία επζύλε γηα αηπρήκαηα θαη δεκηέο ζε αλζξώπνπο θαη αληηθείκελα πνπ πξνθαινύληαη
από ηελ θαθνκεηαρείξηζε ηωλ πξνϊόληωλ εθ κέξνπο ηξίηωλ ή από αλεπαξθή ζπληήξεζε ή επηζθεπή.
Ζκεξνκελία ___________________________
Ο Γειώλ

