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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πάσχα 2019
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
της Labor S.A. κος
Αντώνης Πολίτης και
όλο το προσωπικό, σας
εύχονται καλό Πάσχα
και καλή Ανάσταση.

Για
ασφαλέστερο
ψήσιμο, επιλέγετε τον
εξοπλισμό βάση των
πιστοποιήσεων που τον
συνοδεύουν.

Οδηγία 2014/31/ΕΕ σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά
οργάνων ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας—NAWI
Η οδηγία 2014/31/ΕΕ της
26ης Φεβρουαρίου 2014
ορίζει κανόνες σχετικά με τη
διαθεσιμότητα στην αγορά
οργ άνω ν ζύ γι ση ς μ η
αυτόματης λειτουργίας.
Ως όργανο ζύγισης μη
αυτόματης λειτουργίας
ορίζεται το όργανο ζύγισης
που χρειάζεται την
παρέμβαση χειριστή κατά
την εκτέλεση της ζύγισης.
Οι τομείς χρήσης των
οργ άνω ν ζύ γι ση ς μ η
αυτόματης λειτουργίας είναι
οι ακόλουθοι:
1. Ο προσδιορισμός της
μάζας για τις εμπορικές
συναλλαγές
2. Ο προσδιορισμός της
μάζας για τον υπολογισμό
διοδίων, φόρων, τελών,
επιδοτήσεων, προστίμων,
αμοιβών, αποζημιώσεων ή

ανάλογων πληρωτέων
ποσών
3. Ο προσδιορισμός της
μάζας για την εφαρμογή
νομοθετικών
ή
κανονιστικών διατάξεων ή
για
δικαστικές
πραγματογνωμοσύνες
4. Ο προσδιορισμός της
μάζας στην ιατρική
πρακτική όσον αφορά τη
ζύγιση των ασθενών για
λόγους παρακολούθησης,
διάγνωσης
και
θεραπευτικής αγωγής
5. Ο προσδιορισμός της
μάζας για την παρασκευή
φαρμάκων σε φαρμακείο
κατόπιν συνταγής και ο
καθορισμός των
μαζών
κατά τις αναλύσεις που
πραγματοποιούνται σε
ιατρικά και φαρμακευτικά
εργαστήρια
6. Ο καθορισμός της τιμής

συναρτήσει της μάζας για
την απευθείας πώληση στο
κοινό και την κατασκευή

προσυσκευασιών
Τα
όργανα
που
χρησιμοποιούνται
ή
π ρ ό κ ε ι τ α ι
ν α
χρησιμοποιηθούν στους πιο
π ά νω α ν αφε ρ όμ ε νο υ ς
τομείς πρέπει να πληρούν
τις ουσιώδεις απαιτήσεις
όπως αυτές καθορίζονται
στο Παράρτημα Ι της
οδηγίας.
Περισσότερα για την οδηγία
μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Ενεργειακή σήμανση κλιματιστικών συσκευών
Σύμφωνα
με
τον
κατ’εξουσιοδότηση
κ α ν ο ν ι σ μ ό
ΕΕ/626/2011, σχετικά
με την επισήμανση
κατανάλωσης ενέργειας
των κλιματιστικών, οι
κλιματιστικές συσκευές
που πωλούνται από τον
Ιανουάριο του 2013
συνοδεύονται από μια
νέα ενεργειακή ετικέτα.
Στη νέα ενεργειακή
ετικέτα υπάρχουν οι εξής
αλλαγές:
 Προστίθενται
νέες
τάξεις υψηλότερης








ενεργειακής απόδοσης
Καταργούνται οι τάξεις
χ α μ η λ ό τ ε ρ η ς
ενεργειακής απόδοσης
Η κατάταξη των
συσκευών
γίνεται
σύμφωνα με μια νέα,
ακριβέστερη εκτίμηση
της ετήσιας χρήσης
τους
από
ένα
ν ο ι κ ο κ υ ρ ι ό ,
συνυπολογίζοντας
διάφορες καταστάσεις
λειτουργίας
Περιλαμβάνονται νέες
πληροφορίες
Οι πληροφορίες είναι

απλούστερες

και

παρουσιάζονται με τη
βοήθεια εικόνων
Η ενεργειακή ετικέτα των
κλιματιστικών συσκευών
που διατίθενται στην αγορά
από 1η Ιανουαρίου 2019
περιλαμβάνει τις τάξεις
ενεργειακής απόδοσης
A+++, Α++, Α+, A, B, C, D .
Περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με την ενεργειακή
σήμανση των κλιματιστικών
συσκευών μπορείτε να
βρείτε εδώ.

