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DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE 
Nr 81/2013 (A1:2016) 

 
 

Producent     -   CYBERTEAM sp. z o.o. 

22-400 Zamość, Kalinowice 157 

 

 

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że n/w produkt: 

 

1. Osłona antyzakłóceniowa do anten Ubiquiti airMAX Sector AM-20/90  wykonana  z 

aluminium malowanego proszkowo. Składa się z dwóch elementów, tj. osłony właściwej 

oraz osłony dodatkowej - montowanej na tył osłony właściwej -  zabezpieczającej tył 

urządzenia przed zakłóceniami elektromagnetycznymi i  niekorzystnym działaniem 

czynników atmosferycznych.  

(Opcjonalnie na elemencie tylnym montowana jest uszczelka zabezpieczająca przez 

wnikaniem wilgoci w rejon zamontowanego/chronionego urządzenia) 

Osłona dedykowana do montażu na stacjach bazowych jak i klienckich w miejscach, gdzie 

zamontowanych jest dużo urządzeń, które mogą wzajemnie zakłócać swoje działanie. 

Poprawia ona działanie osłanianego urządzenia zmniejszając jego emisję na tył i boki 

urządzenia. 

 

 

którego dokumentację posiada    CYBERTEAM Sp. z o.o. 

Kalinowice 157, 22-400 Zamość 

 

 

spełnia wymagania: 

 

1. DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2001/95/WE  z dnia 3 grudnia 

2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów oraz wprowadzającej ją do prawa 

krajowego Ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 

2003r, nr 229, poz.2275, z późn. zmianami) 

 

2. DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011//65/UE z dnia 08 czerwca 

2011r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym oraz wprowadzającego ją do prawa krajowego Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań 

dotyczących ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym. 

 

 

zostały zastosowane n/w Normy Zharmonizowane: 

1. PN-EN 50581:2013 - Dokumentacja techniczna oceny wyrobów elektrycznych i elektronicznych 

z uwzględnieniem ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych. 
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 Deklaracja traci ważność, jeżeli objęte nią produkty zostaną zmienione lub zmodyfikowane bez 

zgody Producenta.                                                      

 

 
Zamość, dnia 22 grudnia 2016r.                           …………………………………………. 
Miejsce i data wystawienia Deklaracji                     Imię i Nazwisko, funkcja osoby upoważnionej 

                                                                                                                   do składania podpisu w imieniu producenta 

 


