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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στεηηθά κε ηελ δεκοζίεσζε ζηελ εθεκερίδα ηες Κσπρηαθής Γεκοθραηίας, “ΠΟΛΙΤΗΣ” γηα ηολ
ηύπο αζθάιεηας Μολοποιηθή 40 Α ταραθηερηζηηθής θακπύιες C, ζας ελεκερώλοσκε, όηη έγηλε
ζε κηα αρτηθή παρηίδα ιάζος ζηο ηύπωκα. Σσγθεθρηκέλα, κε ηελ αιιαγή ηοσ θορέα
Πηζηοποίεζες ( από VDE ζε INTERTEK) θαη κόλο γηα ηης Αζθάιεηες 40 Α θαη 50 A,
προζηέζεθε εθ παραδροκής ζηο θιηζέ εθηύπωζες θαη ο ηύπος 3.
Σεκεηώλοσκε,όηη ηο ιάζος ασηό δελ επερεάδεη ζε θακία περίπηωζε ηελ ιεηηοσργία ηες
ασηόκαηες αζθάιεηας, δελ σποδειώλεη οποηοδήποηε ποηοηηθό πρόβιεκα γηα ηολ ζσγθεθρηκέλο
ηύπο θαη οη αζθάιεηες ασηές δελ δηαθέροσλ οσδόιως απο ηολ ηύπο ποσ έτεη πηζηοποηεζεί.
Σύκθωλα κε ηο αλαισηηθό test ηωλ αζθαιεηώλ κας από ηολ Δσρωπαϊθό Φορέα Πηζηοποίεζες
INTERTEK προθύπηεη, όηη οη Αζθάιεηες κας είλαη 6 kA , Τύποσ 3 από 1Α έως 32 Α, 1ποιηθές, 2-ποιηθές, 3-ποιηθές θαη 4-ποιηθές. Σεκεηώλεηαη επίζες, όηη ζε θαλέλα θαηάιογο ή
άιιο έλησπο ηες GEYER δελ αλαθέρεηαη, όηη οη ζσγθεθρηκέλες αζθάιεηες είλαη ηύποσ 3.
Δλεκερωηηθά αλαθέροσκε, όηη ηο ίδηο ηζτύεη γηα ποιιές επώλσκες αζθάιεηες ηες Δσρωπαϊθής
αγοράς.
Η GEYER έτεη προβεί ζηης απαραίηεηες ελέργεηες θαη έτεη δηορζώζεη ηο ιάζος ζηελ εθηύπωζε
ζηα ζηοητεία ηες ασηόκαηες αζθάιεηας.
Τέιος επηζεκαίλοσκε, όηη όιες οη αζθάιεηες ηες εηαηρίας κας θέροσλ ηελ πηζηοποίεζε ηοσ
Δσρωπαϊθού Δργαζηερίοσ Intertek κε δηαθρηηηθό ιογόησπο S mark γηα ασηόκαηες αζθάιεηες
Γσλακηθόηεηας Δληάζεως Βρατσθσθιώκαηος 6 kA θαη κάιηζηα ειέγτοληαη κε ηελ πηο
πρόζθαηε έθδοζε ηοσ προηύποσ ΕΝ60898-1:2019. Δπηπιέολ ηωλ παραπάλω σπελζσκίδοσκε
όηη ε εηαηρία κας έτεη πηζηοποηεζεί θαηά: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 θαη ΟΗSAS
18001:2017.

