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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
Για το Σýστημα 2+
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ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ.305/201l
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ACCORDING ΤΟ REGULATION (Ευ) Νο 305/20] ]
Αριθμüò Πιστοποιητικοý
Certφcaιe Νο :

Αριθμüò Κοινοτοßησιιò του Οργαγισμοý Πιστοποßησηò
NotiJicaιion Νο ofιhe Certification Body :

:

;

0437-cPR_006/14

0437

Ημερομηγßα¸κδοσηò: 1ο,2,2ο14

Αριθμüò ¸κθεσηò
TeSt Reporι Νο:

¼νομα και Διεýθυνση ΚατασκευαστιÞ:

ΣΩ^ΗΝοΥΡΓΕΙΑ ΘΗΒΩΝ Α.Ε.
72ο χλμ ΠαλαιÜò Εθν. Οδοý Αθηνþν-Θηβþν,
ΘÞβα Βοιωτßαò, 32200

Date ofIssue:

Name and Address of ιhe Μαηφòιυτετ:

ΕργοστÜσιο

0437-cPR_R-006/14

ΣυγκολλητÝò κοßλεò διατομÝò κατασκευþν διαμορφωμÝνεò εν
ψυχρþ απü μη κεκραμÝνουò χÜλυβεò S235JRH (σýμφωνα με το
ΠαρÜρτημα} cold formed \Melded Structural hollo\M SectionS of ηοη-αΙΙο
Steels S235 JRH (acc, to Annex)

ΠεριγραφÞ προßüιºοò:
Product DeScription:

Facιory

:

ΠαραγωγÞò:

ofProductιon:

72ο χλμ ΠαλαιÜò Εθν, Οδοý Αθηνþν-Θηβþν,
ΘÞβα Βοιωτßαò, 32200

Επιβεβαιþνο!με üτι το τροßüν
αναφÝρεται ανωτÝρο υποβλτÞθηκε απü τον κατασκειταστÞ στην δοκιμÞ þποιι
'roD
και σε Ýλεγχο τηò παραγωγτÞò στο
εργοστÜσιο.
Η ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ Ýχει εκτελÝσει ßην αρχικ:Þ σιιθεþρηση τοr) εργοστασßοι) και του ελÞχου τηò παραγΦιßò στο
εργοστÜσιο και διενεργεß συνεχÞ επιτιÞρηση, αξιολüγησι1 και ηκριση του ýÝγχου τηò παραγωγιÞò στο
εργοστÜσιο.
Το παρüν

βεβαιþνει üτι ÝχοDν εφαρμοστεß ü)δò οι ,ροβλεηüμενεò ενÝργειεò για την επιβεβαßΦση

'ιιdτοrßοιητικü
του ε}Þχου
τηò παραγωιÞò στο εργοστÜσιο, οι οποßεò ,εριγρÜφονται στο ΠαρÜρτημα

ΖΑ του

προτýπου

ΕΝ10219-Ι;2006,
Το παρüν πιστοποιητßκü ισχýει με την προýπüθεση üτι δεν α}λßζοον σημαντικÜ οι συνθτÞκεò παραγΦιÞò τοD
εργοστασßου Þ ο ßδιοò ο ΕΠΕ üπωò αυτÜ τροβλÝπονται στην εναρμονισμÝιη προδιαγραφÞ και το αργüτερο μÝχρι

9.2,20,ι7

This is to cerτý τhατ τhε above meηtioÞed product iS subrnitted by the mαÞφòtιιτετ to ιγρε ιesting aÞd facΙory
production controΙ.
MIRTEC S.A. has ρτfοτmεd ihe ßÞßιιαΙ iÞspection of the factory and of the factory prcducιion coηtrol ond ρεφfιηS
òοηιßηυουS surveiΙΙance, assessmenl aÞd αρρτοναΙ ofihe fαòιοτ Ρτοd1ιctßοη conioL
This certilcaie atιests that αΙΙ provisions concerning the attesιaιioÞ of coÞformity of the focιory productioΛ òοÞΙ7οΙ as
described ßη ιhe ΑτιιιΦτ ΖΑ of the sιondard ΕΝ 102 1 9- 1 : 2 006.
This certφcate remains ναΙßd os ΙοÞg as the coÞditioÞs Ιαßd dovn ßη the harmonized iechnicaΙ specφcation ßη rφrence
or the mαÞυfαòιυßηg òοιιdßιßοηs οι the FPC ilsef are ιιοΙ ,Þodφed and ηο longer than 9,2.20Ι7
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τeΙ,: +]0 24?Ι0 95340-2

Fa;+]0 ?4?]ο 95]64
e,maiL νο]ο5,οΙfi ce@ebetam,sr

ΙrαΡüΡτημο Αοηνþγ:

Athens bün.h:

Ελ,

Βε9ζÝλου

τeΙ,: +]0 23Ι0 797887
r:x: +30 23Ι0 72]ΙΙ7

El,ven zeiou 4

e-mailj

ιhe$,oflIce@ebetaÞ€r

ΠοβrΡτημα Θημüν: 7?ο

χλμ,

Ε,Ο Αθηνþι

τe|,: +]0 2Ι0 92349]2
Fαχj +]0 2Ι0 9235603

ΝαιßοηαΙ Roid, Ρο, Βοχ 18g6,GR ]4ΙOο
chalkida /τel,: +]0 22620 7Ι8Ι1-15
rai: +30 22620 7Ι46Ι

ò

e_mail:

GR 570 22τhessαΙοπßκß
τeΙ,: +]0 2Ι0 996Ι408
εαχ+30 2ß0 9969850
e,Þaii: ατhεηs,οßfi ce@eb.bm.εr
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Το παρÜρτιlμα εßναι μÝροò του Πιστοποιητικοý Συμμüρφωσηò Προθüντοò Αρ. 0437-CPR006/14 συμφωνα με τον κανονισμü (ΕΕ) 305/20r r.
This Anneχ is part of the Certificate ofproduct Conformity Νο 0137-CPD-007/14 according to
regulation (Ευ) 305/20Ι ].
ΠεριγραφÞ προßüντοò
Ploduct description

ΣυγκολλητÝò κοflεò διατομÝò κατασκευþν διαμορφωμÝνεò εν ψυχτþ απü
μη κεκραμÝνουò χÜΧυρεò Ι CoIdformed welded structural hοΙΙοτν sections

/

of ηοη-αΙΙογ steels

Εφαρμοζüμενα πρüτυπα
AppIied standards

/

ΕΛοΤ ΕΝ Ι02Ι9-1:2006, ΕΛοΤ ΕΝ Ι02Ι9-2:2006

Ποιüτητα ΧÜλυβα/
Steel Name

S235JRH

Γεωμετρßα δυτομÞò/
Section geomehy

ΚυκλικÝò, ορθογωνικÝò και τετραγωνικÝò κοßλε ò διατομÝò
recιangular and square hollow sections

ΠÜχοò / Thickneòs

2-7mm

Ι

circular,

τκλικÝò

κοß}ε,ò διατοιÝò ευθεßαò pgφ]iglq2q4l4ζ_,:bQkψ;gajp4§
υ w e lded (Ε RLY)
διÜμετροζdßαmειετ: D 5l - 273 mm
Ιο η

qßιυdßηαΙ

κυκλικÝò κοßλεò διατοýò ελικοειδοýò ραφÞò/ cτ7cular ftol/ow secliors

spirallv τvelded (SAW)
διÜμετροòJdßαmεtετ., D 324 - 508 mm
ΔιαστÜσ ειò / D imens ions

τετοαγωνικÝò κοßΙ:ò διατομÝò ευθεßαò ραφÞò
Ι οη gitudinal b, w e Ι ded (Ε RW)

δþσταση πλευρÜò/sßdε

dimension:

ορθογωι,τκÝòκολεò διατονÝ
Ι

.ò

οηg]!ω]ιαΙb !βυ9 dΙβΔγ)

/

sazare

ftol/orφ

secllons

D 30 - 400 mm

ευθεßιιò ραφÞò lrecιangu|ar hollow sections

διÜσταση μεγαλýτερηò πλευ ρÜζΙοηgετ side dimension: D 40-150 mm
διÜσταση μικρüτεοηò πλευρÜòJshοτΙετ side dimension: Β 20-70 mm
Τýποò εΧεγχου Ι Tlpe

of

inspection

cERT-cpr

/

ΕΝ 05 (5,0-1,7, Ι3)

2.2 ηοη specific control

2ι2

