Safety Gate: Sistemul de alertă rapidă pentru produse
nealimentare periculoase

Numărul alertei

0241/10

Categorie

Aparate i echipamente electrice

Tip de alertă

Produse cu riscuri grave

Utilizator al produsului

Consumator

Produs (*)

Ventilator de picior — Ventilador de Pie

Marcă

Dayron

Denumire
Tipul/numărul modelului (*)

MODEL 23001

Numărul lotului/cod de bare (*)

8 429 160 230 010 EUR.

Categorie portal OCDE

Descriere (*)

Ventilator alb, cu trei lame, montat pe o coloană reglabilă pe
înălime i o bază cu 4 ft. Ambalajul este o cutie de carton
albastru purtând o fotografie a ventilatorului, denumirea
comercială (DAYRON) i inscripia „Pedestal fan” scrisă în rou.
Ventilatorul este descris în funcie de diametrul său (43,5 cm),
3 de turaii i 45 W, cu diferite pictograme. Detaliile
importatorului figurează, de asemenea, în detaliu.

ara de origine

China

Alertă transmisă de

Spania

Tip de risc

oc electric

Risc (*)

Produsul prezintă un risc de electrocutare, deoarece: Există o
protecie insuficientă împotriva contactului accidental cu
izolaia de bază i cu pările metalice separate de elementele
active numai prin izolarea de bază; Să nu treacă testul de
rezistenă dielectrică între pările active i pările metalice
accesibile; Construcia aparatului nu asigură un nivel
corespunzător de protecie împotriva umidităii; — aparatul nu
trebuie să reziste la condiiile de umiditate care ar putea să
apară la utilizarea normală; Nu trece testul de rezistenă
electrică sau testul de rezistenă dielectrică ulterioară;
Manoanele utilizate ca izolaie suplimentară nu sunt păstrate
în poziie sigură; Sudurile sunt montate pentru a conecta
conductori externi, astfel încât sudura să fie izolată în poziie.
Produsul nu este conform cu Directiva privind joasa tensiune
i cu standardul european relevant EN 60335.

Măsurile adoptate de ara care a emis notificarea (*)

Retragere de pe piaă dispusă de autorităi.
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