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Χριστούγεννα 2017
Ο Διευθύνων Σύμβουλος Κος
Αντώνης Πολίτης και το προσωπικό της ΛΑΜΠΟΡ Α.Ε. σας
εύχονται καλά Χριστούγεννα
και ευτυχισμένος ο Νέος Χρόνος!
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2017/1357
Τον Ιούνιο του 2014 και τον
Ιούλιο του 2014 η Γερμανία
και η Νορβηγία, αντίστοιχα,
υπέβαλαν επίσημη ένσταση
κατά του προτύπου:
EN 60335 - 2 - 9 : 2003
«Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόμοιας χρήσης
— Ασφάλεια — Μέρος 29: Ειδικές απαιτήσεις για
γκριλ, φρυγανιέρες και παρόμοιες φορητές συσκευές
για μαγείρεμα», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από
το A13:2010. Οι επίσημες
ενστάσεις της Γερμανίας και
της Νορβηγίας ανέφεραν
ότι το τμήμα 11 «Θέρμανση»
του προτύπου περιλαμβάνει
ανεπαρκείς διατάξεις όσον
αφορά τα όρια θερμοκρασίας των προσβάσιμων μη
λειτουργικών επιφανειών.
Ως εκ τούτου, ο κίνδυνος
πρόκλησης εγκαυμάτων σε
πρόσωπα και κατοικίδια
ζώα εξακολουθεί να υφίστα-

Radio Equipment Directive (RED)
Σε προηγούμενο τεύχος μας
μιλήσαμε για τη νέα Οδηγία
σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό
(RED-2014/53/ΕΕ) και την
αναμονή της ενσωμάτωσής της
στο Εθνικό μας Δίκαιο. Η εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία πραγματοποιήθηκε με το Π.Δ. 98/2017
(ΦΕΚ 139Α/20.9.2017).

Η ΛΑΜΠΟΡ Α.Ε. έχει κάνει όλες
τις απαραίτητες ενέργειες και
αναμένει την κοινοποίησή της
για την Οδηγία.

Τα νέα της Labor S.A.
Η ΛΑΜΠΟΡ Α.Ε. Θα συμμετάσχει για δεύτερη χρονιά
στην Διεθνή έκθεση
“ELEC.TEC” που θα πραγματοποιηθεί στο Μεσογειακό Εκθεσιακό Κέντρο
(M.E.C.) - Λεωφόρος Λαυρίου 301-Παιανία.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκθεση
μπορείτε να βρείτε εδώ.

ται, και το πρότυπο δεν θα
έπρεπε να παρέχει τεκμήριο
συμμόρφωσης προς την
οδηγία 2014/35/ΕΕ.
Η Επιτροπή εξέτασε το πρότυπο και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το δεν πληροί
τους στόχους ασφάλειας
που καθορίζονται στο σημείο 1 στοιχείο γ) του παραρτήματος Ι της οδηγίας
2014/35/ΕΕ, σε συνδυασμό με το σημείο 2 στοιχείο
β) του εν λόγω παραρτήματος.
Με βάση τα στοιχεία ασφάλειας που πρέπει να βελτιωθούν και εν αναμονή μιας
κατάλληλης αναθεώρησης
του προτύπου δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
με τον ακόλουθο περιορισμό:
Η εφαρμογή των ακόλουθων μερών του προτύπου
EN 60335-2-9: 2003, όπως

τροποποιήθηκε τελευταία
από το A13:2010, δεν αποτελεί τεκμήριο συμμόρφωσης με τους στόχους ασφάλειας που καθορίζονται στο
σημείο 1 στοιχείο γ) του
παραρτήματος Ι της οδηγίας 2014/35/ΕΕ, σε συνδυασμό με το σημείο 2 στοιχείο β) του εν λόγω παραρτήματος:
-υποσημείωση β του πίνακα
Z101 στο τμήμα 11,
-τα μέρη του τμήματος 7.1
που αναφέρονται στην υποσημείωση β του πίνακα
Z101
-τα μέρη του τμήματος
11.Z10x που αναφέρονται
σε ανοίγματα εξαερισμού.

Περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να βρείτε εδώ.

