
Instalační kabely: sledování šarží u kabelů Solarix

SOLARIXPEDIA

SLEDOVÁNÍ ŠARŽÍ
• Šarže jsou důležitým nástrojem skladové  

   evidence produktů a kontroly jejich kvality  
  
• V případě potřeby jsme díky systému šarží

   schopni přesně dohledat pohyb kabelů ve

   výrobě, na našich skladech  i v dodávkách k

   jednotlivým zákazníkům

• Dle nařízení č. 305/2011 (tzv. CPR) je

   sledování šarží pro výrobce komunikačních

   kabelů od roku 2017 povinné

• Solarix využívá systém šarží u

   všech svých instalačních kabelů již od

   roku 2010

• Číslo šarže tohoto instalačního kabelu

   Solarix kategorie 6A je 10171941

• 1017 = označení konkrétní výrobní dávky

• 19 = rok výroby kabelu

• 41 = číslo týdne výroby kabelu

ŠARŽE SOLARIX

BATCH NUMBER (ŠARŽE)

www.solarix.cz

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


www.solarix.cz

Číslo výrobní šarže
instalačního kabelu
Solarix

BATCH NUMBER (ŠARŽE)

Kabel Solarix je ve shodě s
harmonizovanou normou,
která je na štítku uvedena

OZNAČENÍ CE

Číslo oznámeného subjektu,
který provedl posouzení shody
s harmonizovanou normou

OZNÁMENÝ SUBJEKT

Jméno a registrovaná adresa
výrobce

VÝROBCE

Poslední dvojčíslí roku, ve
kterém bylo označení CE k
produktu poprvé připojeno

ROK PŘIPOJENÍ OZNAČENÍ CE

Označení typu instalačního
kabelu Solarix a jeho popis
vč. balení

OZNAČENÍ A POPIS

Unikátní čárový kód
produktu v systému EAN,
typ EAN–13

EAN KÓD

Objednací číslo
instalačního kabelu
Solarix

PRODUCT NO.

Číslo prohlášení o
vlastnostech, které je k
dispozici ke stažení na webu
www.solarix.cz (tento
dokument vystavuje výrobce) 

Označení harmonizované
normy, podle které byl kabel
Solarix posouzen oznámeným
subjektem

HARMONIZOVANÁ NORMA

DOP NO.

Zamýšlený způsob použití
instalačního kabelu Solarix

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Třída reakce na oheň,
která byla stanovena
posouzením kabelu
oznámeným subjektem

REACTION TO FIRE

Informace o uvolňování
nebezpečných látek

DANGEROUS SUBSTANCES

ŮDAJE NA CPR ŠTÍTKU INSTALAČNÍCH KABELŮ SOLARIX

• Každý instalační kabel Solarix je v souladu s nařízením EU č. 305/2011 řádně označen CPR štítkem

   s povinnými údaji, a to jak na balení (tj. cívce nebo boxu), tak i na kabelu samotném (vybrané údaje)  

• Všechny požadované dokumenty - tj. Prohlášení o vlastnostech (tzv. DoP) a AVCP 1+ certifikáty (u

   B2ca a Cca kabelů) - jsou pak pro zákazníky k dispozici ke stažení na www.solarix.cz

https://www.solarix.cz/
https://www.solarix.cz/support-home.jsp?kat=none&znacka=1575025&druh=none&obor=1574926&cat=Certificate&typ=none
https://www.solarix.cz/cat_tree.jsp?bpath=Metalick%C3%A1+kabel%C3%A1%C5%BE%5CKabely+dr%C3%A1t
https://www.solarix.cz/support-home.jsp?kat=none&znacka=1575025&druh=none&obor=1574926&cat=Certificate&typ=none

