
Solarix: inteligentne opakowania do kabli instalacyjnych Solarix

SOLARIXPEDIA

SXKD-5E-UTP-PVC opakowanie 305m SXKD-5E-FTP-PVC opakowanie 305m SXKD-5E-UTP-LSOH opakowanie 305m

SXKD-5E-FTP-LSOH opakowanie 305m SXKD-5E-UTP-PE opakowanie 305m SXKD-5E-FTP-PE opakowanie 305m

www.solarix.eu

• Kable instalacyjne Solarix zapakowane w kartonowe pudełka, są oznaczone kolorami ułatwiającymi    
 
   orientację (tzn. każdy kolor pudełka odpowiada innemu typowi kabla)
 
• Wszystkie opakowania kablowe Solarix (tj. 100m, 305m i 500m) wykonane są z bardzo wytrzymałej
 
   tektury trójwarstwowej i są oznaczone innymi ważnymi danymi (np. parametry techniczne wraz z NVP)
 
• Dzięki swojej konstrukcji karton Solarix umożliwia całkowicie bezproblemowe rozwijanie kabla
 
• Każdy kabel Solarix jest odpowiednio oznakowany etykietą CPR na pudełku zgodnie
 
   z Rozporządzeniem UE 305/2011

KABLE INSTALACYJNE KATEGORIA 5E

https://www.solarix.eu/


www.solarix.eu

SXKD-5E-UTP-PEG opakowanie 305m SXKD-5E-UTP-PVC opakowanie 500m SXKD-5E-UTP-LSOH opakowanie 500m

SXKD-5E-UTP-PVC opakowanie 100m SXKD-5E-UTP-LSOH opakowanie 100m

https://www.solarix.eu/


www.solarix.eu

KABLE INSTALACYJNE KATEGORIA 6

SXKD-6-UTP-PVC opakowanie 305m SXKD-6-UTP-LSOH opakowanie 305m

KABLE TYPU LINKA KATEGORIA 5E

SXKL-5E-UTP-PVC opakowanie 305m SXKL-5E-FTP-PVC opakowanie 305m

SXKD-6-UTP-PVC opakowanie 100m SXKD-6-UTP-LSOH opakowanie 100m

https://www.solarix.eu/


www.solarix.eu

ETYKIETA CPR KABLA INSTALACYJNEGO SOLARIX

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.cz (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

https://www.solarix.eu/

