OrbanSOFT
Generare etichete de marcaj CE
Valabil pentru programele Fenestra 2000 8.5.7.353 sau mai mare.

Descriere generală:
La data de 01 iulie 2013 a intrat integral în vigoare Regulamentul UE Nr. 305/2011 al Consiliului
European de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii.
Acest Regulament abrogă Directiva 89/106/CEE a Consiliului, care armoniza reglementările tehnice
referitoare la produsele pentru construcţii.
Odată cu intrarea în vigoare a acestui regulament, recomandăm adaptarea procedurilor de atestare a
conformităţii şi calităţii produselor de tâmplărie şi geam termoizolant la noile reglementări.
Se vor modifica şi elabora:
- Declaraţia de marcaj CE se înlocuieşte cu Declaraţia de Performanţă care se va numerota şi
se va elibera pentru fiecare tip de produs.
- Eticheta de marcaj CE – conform art 9 din Regulamentul UE 305/2011 se va aplica pe fiecare
produs şi va avea cod unic de identificare !
- Documentaţia CPF ( documentaţia tehnică) se va actualiza, iar procedura de clasificare a
ferestrelor se va modifica în sensul dezvoltării conform cerinţelor Regulamentului UE 305/2011.
- Pentru utilizarea cascadei se va elibera de către furnizorul de sistem o autorizaţie care va respecta
cap. VI Proceduri simplificate, art. 36 alin.c al Regulamentul UE 305/2011.
Folosind acest export de date al programului “Fenestra 2000”, se transferă datele tehnice ale proiectului
curent către aplicaţia de generare etichete de marcaj CE şi Declaraţiile de performanţă, realizat de firma
AxaCert. Din programul “Fenestra 2000” se transferă tipurile de materiale folosite, topologia ferestrelor
şi uşilor incluse în proiect şi numele clientului. Transferul datelor se face prin internet, fără de care nu
este posibilă generarea etichetelor de marcaj CE.

Instalarea:
Instalarea şi configurarea exportului se face de către firma noastră, pentru fiecare licenţă “Fenestra 2000”
în parte. Exportul este valabil doar pentru versiunea programului “Fenestra 2000” 8.5.7 sau mai mare.
La prima lansare a comenzii trebuie să introduceţi un cod ID, care este furnizat de firma noastră pentru
fiecare licenţă în parte, şi un cod HASH care se obţine de la firma AxaCert.
Datele de contact al firmei AxaCert sunt:
Doina Mincu: 0746-214 473
Eduard Mincu: 0746-268 015
E-mail office@axacert.ro
În unele cazuri, în funcţie de configuraţia programului “Fenestra 2000” pe care-l folosiţi, va fi necesară
corelarea datelor cu aplicaţia realizată de firma AxaCert, cum ar fi codurile profilelor şi al sticlelor, cu
cele folosite. Pentru această corelare puteţi apela la serviciile firmei noastre.
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Utilizarea:
După încărcarea proiectului se lansează comanda “Rapoarte” – “Export” sau se apasă butonul
, şi se
alege exportul cu denumirea “Marcaj CE”. În continuare va apare fereastra de dialog pentru alegerea
caracteristicilor pentru eticheta CE.
Se introduce limba etichetei, reprezentant autorizat sau
neautorizat şi tipul etichetei. Se poate alege între două tipuri de
etichetă, sub forma unui fişier PDF sau trimis direct pe o
imprimantă de etichete.
În cazul alegerii fişierului PDF, etichetele vor fi generate ca un
fişier PDF, care poate fi tipărită pe orice imprimantă obişnuită
(cu jet de cerneală sau laser). Pentru acesta aveţi nevoie de
programul Acrobat Reader, fără de care etichetele generate nu
pot fi tipărite.
După finalizarea comenzii se vor încărca automat etichetele de
marcaj CE în programul Acrobat Reader, iar dvs. trebuie să daţi
comanda de tipărire selectând imprimanta potrivită.
Dacă aţi selectat opţiunea “Imprimanta”, atunci etichetele vor fi trimise direct la imprimanta de etichete în
rolă. În acest caz trebuie să dispuneţi de o imprimantă de etichete în rolă şi să configuraţi programul
“Fenestra 2000” pentru acest tip de imprimantă.
Configurarea:
Configurarea parametrilor etichetelor de marcaj CE se face apăsând butonul “Optiuni”, înainte de
finalizarea comenzii.
În fereastra de dialog care va apare se pot modifica parametrii după cum urmează:
- Denumire: se poate modifica numele comenzii, cum apare în
listă
- HASH=: se poate modifica codul HASH, cu care se accesează
programul de generare etichete de marcaj CE.
- Folder pentru fisiere temporare: locaţia unde se vor salva
fişierele temporare rezultate din generarea etichetelor. Trebuie
să aveţi grijă ca să aveţi drept de scriere în acest folder şi să
goliţi periodic conţinutul acestuia.
- Limba etichetei: limba etichetei de marcaj CE
- Reprezentant …: se alege tipul reprezentantului care va apare
selectat automat după lansarea comenzii
- Tip etichetă: se alege tipul etichetei generate. În cazul
etichetei trimise direct pe imprimantă de etichete în rolă, va
apare o căsuţă în care trebuie să introduceţi numele
imprimantei, aşa cum apare el în lista imprimantelor din
Windows.
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