
Labor s.a.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

Αριθμός πιστοποιητικού :

[Certificate number]

Κάτοχος του  Πιστοποιητικού:

[Certificate holder]

Μονάδα Παραγωγής:

[Factory]

Εμπορικό σήμα:

[Trade mark]

Προϊόν :

[Product]

Τύπος / μοντέλο :

[Type / model]

Το προϊόν συμμορφώνεται με :

[The product complies with]

Το ως άνω αναφερόμενο προϊόν δύναται να φέρει 

το σήμα πιστοποίησης της Labor. Το πιστοποιητικό 

χορηγείται  μετά από τις δοκιμές επί του προϊόντος 

και επαλήθευση του συστήματος ποιότητας που 

χρησιμοποιείται στην κατασκευή του. Το 

πιστοποιητικό αφορά μόνο τον κάτοχό του και δεν 

μεταβιβάζεται, ισχύει δε μέχρι την ημερομηνία λήξης 

που αναγράφεται παρακάτω, εκτός εάν ανακληθεί. 

Το πιστοποιητικό παραμένει  σε ισχύ  εφόσον τα 

αποτελέσματα των τακτικών ελέγχων επί των 

προϊόντων και του συστήματος παραγωγής που 

πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 

πιστοποίησης ΕΚΠ.01 της Labor, είναι 

ικανοποιητικά.      

IEC 60884-1:2002 + A1:2006 + A2:2013

 

ΤΣΑΤΣΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Δεληγιάννη 22, 

13671 Αχαρναί,  Αττική 

Δεληγιάννη 22, 13671 Αχαρναί, Αττική 

 

Διπολικός πεπλατυσμένος ρευματολήπτης

Double  pole flat plug 

Κ 113 
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Ισχύει έως:
Valid until

25/02/2014Ημερομηνία εκδόσεως:
 date of issue

25/02/2017
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The above mentioned product can be marked with 

LABOR certification mark. In order to grant this 

certificate LABOR, has tested the product and verified 

the quality system used for its manufacture.  Transfer of 

this certificate to third parties is not  allowed. This 

certificate is valid until the expiration day mentioned 

below, unless it is cancelled earlier. This certificate 

remains valid, as long as the results of regular checks 

on products and production system, made in 

accordance with Labor’s Regulation of Certification 

EKP.01, is satisfactory.

00102008

Ts

Αντώνιος Πολίτης
Διευθυντής Πιστοποίησης

Certification manager
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ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

RATINGS AND ESSENTIAL TECHNICAL CHARACTERISTICS 

Αριθμός πιστοποιητικού :

[Certificate number]
00102008

Φύλλο τυποποίησης:

[Standard sheet]

NF C 61-314   VI

Ονομαστική τάση:

[Rated voltage]

250V

Ονομαστικό ρεύμα:

[Rated curent]

6A

Πρόβλεψη για γείωση:

[Provision for earthing]

Χωρίς επαφές γείωσης 

Without  earthing contacts

Μέθοδος συρμάτωσης:

[Wiring method]

Ανασυρματούμενο

Rewirable

Βαθμός προστασίας:

[Degree of protection]

IP20

Τύπος ακροδεκτών:

[Type of terminals]

Με κοχλία

Screw terminals

Τύπος ακίδων:

[Type of pins]

Συμπαγείς

Solid

Ρευματολήπτης  / Plug

K 113

Αριθμός πόλων:

[Number of poles]

2P 

Χρώμα :

[Colour]

Οποιοδήποτε

Any

Ανασυρματούμενος, γωνιακός, πεπλατυσμένος, διπολικός ρευματολήπτης

Rewirable, angled, double pole, flat plug 
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