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ΣΗΜΑΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Το Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών, ως η αρµόδια αρχή για την εφαρµογή των πιο
πάνω κανονισµών, εφιστά την προσοχή των εισαγωγέων, των µεταπωλητών και του
καταναλωτικού κοινού στο ότι ο ηλεκτρολογικός εξοπλισµός χαµηλής τάσης, στον οποίο
περιλαµβάνονται ο εξοπλισµός και τα υλικά ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, τα φωτιστικά και
οι οικιακές και άλλες παρόµοιες συσκευές, θα πρέπει να φέρει τη σωστή σήµανση. Βάσει
της πιο πάνω νοµοθεσίας, καθώς επίσης και των συναφών οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και των σχετικών ευρωπαϊκών προτύπων, η σήµανση θα πρέπει να περιλαµβάνει µεταξύ
άλλων τα ακόλουθα βασικά στοιχεία:
(α)

Τη σήµανση СЄ.

(β)

Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος, των οποίων η γνώση και
η τήρηση εξασφαλίζουν ότι, αυτό χρησιµοποιείται µε ασφάλεια και σύµφωνα µε
τον προορισµό του.

(γ)

Το όνοµα ή το εµπορικό ή το βιοµηχανικό σήµα του κατασκευαστή.

(δ)

Τον τύπο ή το µοντέλο του προϊόντος, όπως αυτός καθορίστηκε από τον
κατασκευαστή.

Όλες οι σηµάνσεις πρέπει να είναι:
• εµφανείς,
• ευανάγνωστες,
• ανεξίτηλες,
• ανθεκτικές και διαρκείς και,
• να µην αφαιρούνται εύκολα.
Η σήµανση СЄ τοποθετείται πάνω στο ίδιο το προϊόν εγχάρακτα ή ανάγλυφα ή στην πινακίδα
σηµάνσεων του.
Η παράλειψη της τοποθέτησης της σήµανσης СЄ στο προϊόν και η τοποθέτησή της στη
συσκευασία και στα συνοδευτικά έγγραφα, επιτρέπεται µόνο στις περιπτώσεις που είτε η
τοποθέτησή της στο προϊόν δεν είναι δυνατή, είτε όπου, λόγω της φύσης του προϊόντος, η
διατήρηση της σήµανσης δεν είναι διασφαλισµένη.
Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις µπορούν να ζητηθούν από το Τµήµα
Ηλεκτροµηχανολογικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 22800522.
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