Safety Gate: Sistemul de alertă rapidă pentru produse
nealimentare periculoase

Numărul alertei

0613/12

Categorie

Aparate i echipamente electrice

Tip de alertă

Produse cu riscuri grave

Utilizator al
produsului

Consumator

Produs (*)

Bec cu LED condus

Marcă

Highlight

Denumire
Tipul/numărul
modelului (*)

IPCS 0QC3 24W E27

Numărul
lotului/cod de
bare (*)
Categorie portal
OCDE
Descriere (*)

Un bec cu LED-uri de dimensiuni mari, cu ase rânduri verticale cu LED-uri dispuse pe o compunere pe
stele;greutate aproximativă 1 kg.

ara de origine

China

Alertă transmisă
de

Germania

Tip de risc

oc electric

Risc (*)

Produsul prezintă un risc de electrocutare deoareceFirele interne ajung la organismul de răcire prin orificii
care nu au fost descompuse.Acest fapt creează un risc de deteriorare a sârmelor prin marginile
ascuite;Tensiunea de încercare de aproximativ 1 000 V CA dintre lampă i corpul de răcire specializat există
un flux de curent (defalcare).Izolarea între pările active din punct de vedere electric i pările metalice
specializate este, prin urmare, inadecvată;Conform informaiilor producătorului, acesta este un bec pentru a
fi utilizat în exterior.Tipul de protecie declarat (IP 55) nu poate fi respectat de către organismul de răcire
deschis la care se adaugă firele interne.Prin urmare, în caz de pătrundere a apei (care poate fi ateptată),
există un risc de electrocutare;Este posibil să se atingă firele interne sau conexiunile din terminale ale
organismului de răcire cu degetele.În plus, becul de lumină cântărete aproximativ 1 kg (prin comparaie, un
bec electric obinuit cântărete numai aproximativ 30 g).În consecină, becul electric generează o sarcină de
îndoire ridicată i/sau de încovoiere pe suportul lămpii.În plus, nu există nicio declaraie de conformitate din
partea distribuitorului UE, nicio adresă dată pentru producător sau reprezentantul său autorizat, nicio adresă
CE i nicio informaie cu privire la desemnarea tipului, tensiune, putere, frecvenă sau instruciuni de
utilizare.Produsul nu este conform cu Directiva privind joasa tensiune.

Măsurile
adoptate de ara
care a emis
notificarea (*)

Interzicerea vânzărilor i retragerea de pe piaă dispusă de autorităi.
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(*) Aceasta este o traducere automată, Comisia Europeană nu îi asumă nicio responsabilitate sau obligaie în ceea ce privete
corectitudinea sa. În cazul unor divergene, prevalează versiunea în limba engleză.
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