
Kable instalacyjne: śledzenie partii dla kabli Solarix

SOLARIXPEDIA

ŚLEDZENIE PARTII TOWARU

• Partie są ważnym narzędziem do inwentaryzacji
 
   produktów i kontroli jakości
 
• Dzięki temu systemowi jesteśmy w stanie
 
   dokładnie śledzić ruch kabli na produkcji, 

  
   w naszych magazynach oraz w dostawach 

  
   do poszczególnych klientów

• Zgodnie z Rozporządzeniem 305/2011 (CPR),
 
   śledzenie partii jest obowiązkowe dla
 
   producentów kabli komunikacyjnych od 2017 r.
 
• Solarix stosuje system śledzenia partii dla
 
   wszystkich swoich kabli instalacyjnych 

  
   od roku 2010

• Numer partii tego kabla instalacyjnego
 
  Solarix kategorii 6A to 10171941
 
• 1017 = oznaczenie konkretnej partii
 
   produkcyjnej
 
• 19 = rok produkcji kabla
 
• 41 = numer tygodnia produkcji kabla

NUMERY PARTII SOLARIX

BATCH NUMBER (NUMER PARTII)

www.solarix.eu

https://www.solarix.eu/cat_tree.jsp?bpath=Metalick%C3%A1+kabel%C3%A1%C5%BE%5CKabely+dr%C3%A1t
https://www.solarix.eu/


www.solarix.eu

Numer partii kabla
instalacyjnego Solarix

NUMER PARTII (BATCH)

Kabel Solarix jest zgodny 
 z zharmonizowaną normą, co 

 jest zaznaczone na etykiecie

OZNACZENIE CE

Numer jednostki notyfikowanej,
która przeprowadziła ocenę
zgodności z normą zharmonizowaną

ZGŁOSZONY ORGAN

Nazwa i dane adresowe
producenta

PRODUCENT

Ostatnie dwie cyfry roku, w którym
oznaczenie CE zostało po raz
pierwszy umieszczone na produkcie

ROK PODŁĄCZENIA
OZNACZENIA CE

Oznaczenie typu kabla
instalacyjnego Solarix i opis
wraz z rodzajem opakowania

OZNACZENIE I OPIS

Unikalny kod kreskowy
produktu w systemie EAN,
typ EAN-13

KOD EAN

Numer katalogowy kabla
instalacyjnego Solarix

NUMER PRODUKTU

Numer deklaracji właściwości
użytkowych, która jest dostępna
do pobrania na stronie
www.solarix.eu (dokument ten
jest wydawany przez producenta)

Identyfikacja normy
zharmonizowanej, według której
kabel Solarix został oceniony
przez jednostkę notyfikowaną

ZHARMONIZOWANA NORMA

NR DOP.

Przewód instalacyjny Solarix -
zastosowanie zgodne 

 z przeznaczeniem

ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE

Klasa reakcji na ogień
ustalona na podstawie
oceny kabla przez
jednostkę notyfikowaną

REAKCJA NA OGIEŃ

Informacje o uwalnianiu
substancji niebezpiecznych

SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE

INFORMACJE O ETYKIETACH CPR DLA KABLI INSTALACYJNYCH
SOLARIX

• Każdy kabel instalacyjny Solarix jest odpowiednio oznakowany etykietą CPR zawierającą
 
   obowiązkowe informacje, zarówno na opakowaniu (tj. szpuli lub pudełku), jak i na samym kablu
 
   (wybrane informacje), zgodnie z Rozporządzeniem UE 305/2011
 
• Wszystkie wymagane dokumenty - tj. Deklaracja Właściwości Użytkowych (DoP) oraz certyfikaty
 
   AVCP 1+ (dla kabli B2ca i Cca) - są dostępne do pobrania przez klientów na stronie www.solarix.eu

https://www.solarix.eu/
https://www.solarix.eu/support-home.jsp?kat=none&znacka=none&druh=none&obor=none&cat=Certificate&typ=none
https://www.solarix.eu/cat_tree.jsp?bpath=Metalick%C3%A1+kabel%C3%A1%C5%BE%5CKabely+dr%C3%A1t
https://www.solarix.eu/support-home.jsp?kat=none&znacka=none&druh=none&obor=none&cat=Certificate&typ=none

