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Οι αρχικές δοκιμές τύπου τωμ ηλεκτρικώμ ρολώμ, στα πλαίσια
της σήμαμσης CE

TARGET ΟΔ, ΤΜΒΟΤΛΟΙ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ, ΓΙΑΝΝΙΣΩΝ 200, 54628 ΘΔ/ΝΙΚΗ

Η διαπιρςεσμέμη μέςοηρη ςηπ αμςξχήπ ρςημ αμεμξπίερη, απαοαίςηςη ποξϋπόθερη για ςη ρήμαμρη CE ςωμ ηλεκςοικώμ οξλώμ
Τα ειεθηξηθά ξνιά είλαη εμώθπιια
θαη ζύκθσλα κε ην πξόηππν
ΕΝ13659, γηα λα ελαξκνληζηνύλ
κε ηελ Οδεγία Δνκηθώλ Πξντόλησλ
89/106/ΕΟΚ θαη λα θέξνπλ ηε
ζήκαλζε CE, πξέπεη λα πηζηνπνηείηαη ε θιάζε ηεο αληνρήο ηνπο
ζηελ αλεκνπίεζε (Αξρηθή Δνθηκή
Τύπνπ) κε ηε δνθηκή πνπ πεξηγξάθεη ην πξόηππν ΕΝ1932.
Τα ζηάδηα ηεο δνθηκήο είλαη ηα
εμήο:
1.Μέηξεζε ηνπ ρξόλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ην αλέβαζκα θαη ην θαηέβαζκα ηνπ ειεθηξηθνύ ξνινύ.
2.Οξηδνληίσζε ηνπ ξνινύ θαη
εθαξκνγή θόξηηζεο (βαξηδίσλ)
ζηελ θνπξηίλα, κε ηελ εμσηεξηθή
ηεο πιεπξά πξνο ηα πάλσ. Η
ζπλνιηθή θόξηηζε είλαη αλάινγε

ηεο επηδησθόκελεο θιάζεο αλεκνπίεζεο.
3.Επαλαθνξά ηνπ ξνινύ ζηελ
όξζηα ζέζε & θαη ρξνλνκέηξεζε
ηνπ αλεβάζκαηνο – θαηεβάζκαηνο
ηεο θνπξηίλαο
4.Οξηδνληίσζε ηνπ ξνινύ θαη
εθαξκνγή βαξηδίσλ ζηελ θνπξηίλα, κε ηελ εζσηεξηθή ηεο πιεπξά
πξνο ηα πάλσ. Η ζπλνιηθή θόξηηζε είλαη αλάινγε ηεο επηδησθόκελεο θιάζεο αλεκνπίεζεο.
5. Επαλαθνξά ηνπ ξνινύ ζηελ
όξζηα ζέζε & θαη ρξνλνκέηξεζε
ηνπ αλεβάζκαηνο – θαηεβάζκαηνο
ηεο θνπξηίλαο
6.Επαλάιεςε ησλ βεκάησλ 2 & 4
κε θόξηηζε αζθαιείαο πνπ είλαη
ίζε κε ην +50% ηεο νλνκαζηηθήο.
Σην ηέινο ηεο δνθηκήο, ην δνθίκην

ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε θαιή
ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε.
Εθηόο από ηε ζπκκόξθσζε κε ηελ
νδεγία δνκηθώλ πξντόλησλ
89/106/ΕΟΚ, ηα ειεθηξηθά ξνιά ζα
πξέπεη λα ζπκκνξθώλνληαη θαη κε
ηελ νδεγία ρακειήο ηάζεο
2006/95/ΕΕ, θαη κε ηελ νδεγία
ειεθηξνκαγλεηηθήο ζπκβαηόηεηαο
2004/108/ΕΕ αιιά θαη κε ηελ νδεγία κεραλώλ 2006/42/ΕΕ.
Η TARGET παξέρεη ζηνπο πειάηεο
ηεο εθηόο από ηηο ππεξεζίεο ζπκκόξθσζεο κε ηελ Οδεγία Δνκηθώλ
Πξντόλησλ, Τερληθή βνήζεηα γηα ηε
ζπκκόξθσζε ζηηο πξνεγνύκελεο
νδεγίεο (Τερληθόο Φάθεινο, Εθζέζεηο Δνθηκώλ, Φπιιάδηα γηα ηνλ
Αγνξαζηή θιπ).

H ανιξπιρςία ςωμ δξκιμώμ πξσ διενάγει η TARGET
Η TARGET έρεη ζρεδηάζεη θαη
αλαπηύμεη ηνλ εξγαζηεξηαθό εμνπιηζκό γηα ηε δνθηκή ησλ εμώθπιισλ θαη ησλ ζεηώλ από ην
Μάην ηνπ 2009 θαη έρεη μεθηλήζεη
ηηο δνθηκέο από ηνλ Απξίιην ηνπ
2010.
Η TARGET έρεη δηαπηζηεπηεί από
ην Ε.ΣΥ.Δ. ζηα ηέιε Σεπηεκβξίνπ
2011, γηα ηηο κεηξήζεηο ηεο αληνρήο ζε αλεκνπίεζε ζύκθσλα κε ην
πξόηππν ΕΝ1932 γηα ηα ξνιά, ηα
παληδνύξηα θαη ηηο ζήηεο. Με ηε
δηαπίζηεπζε απηή δηαζθαιίδεη:
■ Τελ εγθπξόηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ κεηξήζεώλ ηεο.
■ Τελ ακεξνιεςία ζηε δηεμαγσγή
ησλ κεηξήζεσλ θαη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ εξγαζηεξίνπ έλαληη νηνπδήπνηε θνξέα.
■ Τελ εκπηζηεπηηθόηεηα ζηε δηα-

ρείξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ
πειαηώλ.
■ Τελ απνδνρή ησλ απνηειεζκάησλ ησλ κεηξήζεσλ από θνξείο
ηνπ εμσηεξηθνύ (π.ρ. πειάηεο ή
άιια εξγαζηήξηα).
Σηα πιαίζηα ηεο νξζήο εξγαζηεξηαθήο πξαθηηθήο πνπ εθαξκόδεη ε
TARGET, ηεθκεξηώλεη ηελ αμηνπηζηία ησλ κεηξήζεώλ ηεο, κε ηε
κειέηε ησλ αβεβαηνηήησλ ηνπο. Οη
αβεβαηόηεηεο πνπ ππνινγίδνληαη
θαη αλαθέξνληαη ζε θάζε έθζεζε
δνθηκώλ, είλαη:
1.Τνπ ρξόλνπ πνπ απαηηείηαη γηα
ην αλέβαζκα - θαηέβαζκα ηνπ
ειεθηξηθνύ ξνινύ.
2.Τνπ εθαξκνδόκελνπ βάξνπο
νλνκαζηηθήο θόξηηζεο θαη θόξηηζεο αζθαιείαο ζηελ θνπξηίλα ηνπ
ξνινύ.
Οη δνθηκέο ησλ ειεθηξηθώλ ξνιώλ
είλαη ηύπνπ H πνπ ζεκαίλεη όηη ν

θαηαζθεπαζηήο πνπ ζέιεη λα δνθηκάζεη ηα ξνιά ηνπ, γηα λα ειαρηζηνπνηήζεη ηνλ αξηζκό ησλ απαηηνύκελσλ δνθηκώλ ζε 1 δνθηκή
αλά ηύπν ξνινύ, πξέπεη ην δνθίκην
λα έρεη ην κέγηζην δπλαηόλ ύςνο
(Hmax). Γηα ην ύςνο απηό πξέπεη
λα βξεη ην κεγαιύηεξν πιάηνο Lo
γηα ην νπνίν κπνξεί λα πινπνηεζεί
ε θαηαζθεπή.
Η θιάζε αλεκνπίεζεο πνπ ζα
επηηεπρζεί ζηε δνθηκή απηή, ζα
έρεη ηζρύ γηα όια ηα παξόκνηα
ξνιά κε ύςνο ίζν ή κηθξόηεξν από
ην Hmax θαη εκβαδό ίζν ή κηθξόηεξν από ην Smax= Lo * Hmax.

