V Praze 1. leden 2006

Věc:

Informace o používání bezolovnatého pájení ve výrobcích společnosti ORBIT MERRET, s.r.o.

Vážení,
v souvislosti s právní úpravou upravující používání některých prvků a sloučenin v některých typech
elekrozařízení účinnou od 30. června 2006 si dovoluje Vás informovat, že naše, Vám dodávané
výrobky, jsou klasifikovány v příloze č. 7 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, v platném znění, (dále jen "Zákon o odpadech"), ve skupině č. 9 jako "Přístroje pro monitorování
a kontrolu". V důsledku toho se na ně nevztahuje ustanovení § 37j odst. 3 Zákona o odpadech,
upravující používání některých prvků a sloučenin v elektrozařízeních uváděných na trh po 30. červnu
2006.
V této souvislosti si Vás rovněž dovolujeme informovat, že na naše výrobky nedopadá ve výše
uvedenémsmyslu ani evropská úprava, obsažená v daném případě ve Směrnice Evropského
parlamentua Rady 2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003 o omezení používání některých nebezpečných
látek v elektrických a elektronických zařízeních ve spojení s příslušnými ustanoveními Směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES ze dne 27. ledna 2003 o odpadních elektrických
a elektronických zařízeních (OEEZ).
Naše společnost bude však i nadále ve svých produktech používat v maximální míře součástky
s deklarací RoHs, pokud tím nebude omezena funkčnost a spolehlivost zařízení. Současně budeme
dlouhodobě testovat možnost použití bezolovnatého pájení i všechny technologické změny vedoucí
k omezení používání nebezpečných látek v námi produkovaných elektronických zařízeních.
S pozdravem,

Miroslav Hackl
Jednatel společnosti
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