SOLARIXPEDIA
Solarix: chytré boxy u instalačních kabelů Solarix
• Instalační kabely Solarix balené v kartónovém boxu jsou od sebe pro jednodušší orientaci
barevně odlišeny (tj. každá barva boxu reprezentuje jiný typ kabelu)
• Všechny boxy kabelů Solarix (tj. 100m, 305m i 500m) jsou vyrobeny z velmi pevného třívrstvého
kartónu a jsou na nich vyznačeny další důležité údaje (např. technické parametry vč. NVP)
• Díky své konstrukcí umožňuje box Solarix zcela bezproblémové odmotávání kabelu
• Každý kabel Solarix je na boxu v souladu s nařízením EU č. 305/2011 řádně označen CPR štítkem

INSTALAČNÍ KABELY KATEGORIE 5E

SXKD-5E-UTP-PVC balení 305m

SXKD-5E-FTP-PVC balení 305m

SXKD-5E-UTP-LSOH balení 305m

SXKD-5E-FTP-LSOH balení 305m

SXKD-5E-UTP-PE balení 305m

SXKD-5E-FTP-PE balení 305m

www.solarix.cz

SXKD-5E-UTP-PEG balení 305m

SXKD-5E-UTP-PVC balení 500m

SXKD-5E-UTP-PVC balení 100m

SXKD-5E-UTP-LSOH balení 500m

SXKD-5E-UTP-LSOH balení 100m

www.solarix.cz

INSTALAČNÍ KABELY KATEGORIE 6

SXKD-6-UTP-PVC balení 305m

SXKD-6-UTP-PVC balení 100m

SXKD-6-UTP-LSOH balení 305m

SXKD-6-UTP-LSOH balení 100m

KABELY TYPU LICNA KATEGORIE 5E

SXKL-5E-UTP-PVC balení 305m

SXKL-5E-FTP-PVC balení 305m

www.solarix.cz

CPR ŠTÍTEK INSTALAČNÍCH KABELŮ SOLARIX
OZNAČENÍ CE
Kabel Solarix je ve shodě s
harmonizovanou normou,
která je na štítku uvedena

PRODUCT NO.
Objednací číslo
instalačního kabelu
Solarix

OZNÁMENÝ SUBJEKT
Číslo oznámeného subjektu,
který provedl posouzení shody
s harmonizovanou normou

BATCH NUMBER (ŠARŽE)
Číslo výrobní šarže
instalačního kabelu
Solarix

VÝROBCE
Jméno a registrovaná adresa
výrobce

DOP NO.
Číslo prohlášení o
vlastnostech, které je k
dispozici ke stažení na webu
www.solarix.cz

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

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

OZNAČENÍ A POPIS
Označení typu instalačního
kabelu Solarix a jeho popis
vč. balení

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

ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ
Zamýšlený způsob použití
instalačního kabelu Solarix
DANGEROUS SUBSTANCES
Informace o uvolňování
nebezpečných látek

www.solarix.cz

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

