
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

 

1. Τέμνουσα μηχανή ινών - λέιζερ τουρκικής προέλευσης 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 34, Αρ. Ειδοποίησης A12/01204/22  

[https://ec.europa.eu/safety-gate-

alerts/screen/webReport/alertDetail/10006600] 

 

Οι προστατευτικές οθόνες στη μηχανή δεν προσφέρουν επαρκή προστασία 

στην όραση. Η ανακλώμενη ή διάχυτη ακτινοβολία λέιζερ μπορεί να διαφύγει 

ανεμπόδιστα από τον χώρο εργασίας της μηχανής και να προκαλέσει βλάβη 

στην όραση του χειριστή του μηχανήματος ή και τρίτων προσώπων. 

 

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για τα 

μηχανήματα, ούτε με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN 60825-1 και EN ISO 11553-

1. 

 

 

  

 

 

 

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 

1. Μάσκα φίλτρου σωματιδίων κορεάτικης προέλευσης 

https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10006600
https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10006600


 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 34, Αρ. Ειδοποίησης INFO/00117/22  

[https://ec.europa.eu/safety-gate-

alerts/screen/webReport/alertDetail/10006166] 

 

Το προϊόν φέρει σήμανση CE, αλλά η δυνατότητα διήθησης δεν έχει δοκιμαστεί 

από ευρωπαϊκό οργανισμό αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Κατά συνέπεια, 

δεν έχει τεκμηριωθεί ότι το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας 

και ως εκ τούτου, ακόμη και αν συνδυάζεται με άλλα συνιστώμενα μέτρα, 

ενδέχεται να μην προστατεύει δεόντως. 

 

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τα μέσα ατομικής 

προστασίας, ούτε με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 149. 

 

  

 
 

 

2. Μάσκα φίλτρου σωματιδίων τουρκικής προέλευσης 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 34, Αρ. Ειδοποίησης A12/01195/22  

[https://ec.europa.eu/safety-gate-

alerts/screen/webReport/alertDetail/10006596] 

https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10006166
https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10006166
https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10006596
https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10006596


 

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενες τιμές 

≤ 56%). Κατά συνέπεια, το προϊόν δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις υγείας και 

ασφάλειας και ως εκ τούτου, ακόμη και αν συνδυάζεται με άλλα συνιστώμενα 

μέτρα, ενδέχεται να μην προστατεύει δεόντως. 

 

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τα μέσα ατομικής 

προστασίας, ούτε με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 149. 

 

 
 

 
 

 

 

3. Μάσκα φίλτρου σωματιδίων τουρκικής προέλευσης 

Αναφορά RAPEX: Έκθεση 34, Αρ. Ειδοποίησης A12/01218/22  

[https://ec.europa.eu/safety-gate-

alerts/screen/webReport/alertDetail/10006623] 

https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10006623
https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/alertDetail/10006623


 

Η συγκράτηση σωματιδίων από το φίλτρο είναι ανεπαρκής (μετρούμενες τιμές 

≤ 55%). Κατά συνέπεια, το προϊόν δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις υγείας και 

ασφάλειας και ως εκ τούτου, ακόμη και αν συνδυάζεται με άλλα συνιστώμενα 

μέτρα, ενδέχεται να μην προστατεύει δεόντως. 

 

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για τα μέσα ατομικής 

προστασίας, ούτε με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 149. 

 

  

 

 
 

 

 

 


