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DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE 
Nr 218A/2017 

 
 

 

Producent     -   CYBERTEAM sp. z o.o. 

22-400 Zamość, Kalinowice 157 

 

 

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że n/w produkt: 

 

1. dystans oddalający do stelaży zapasu kabla liniowego: ALU 500 ; ALU 500M 

(malowany proszkowo); ALU 600  - wykonany z aluminium PA 11 (H22) o wymiarach 

30x4mm. Umożliwiający oddalenie stelaży od słupa na którym maja być montowane. 

Dystans mocowany do słupa za pomocą taśm stalowych, stelaż mocowany do dystansu 

przy pomocy dwóch śrub metalowych M-8/20. 

 

 

których dokumentację posiada    CYBERTEAM Sp. z o.o. 

Kalinowice 157, 22-400 Zamość 

 

spełniają 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.  2003r, 

nr 229, poz.2275, z późn. zm.) 

 

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 produkt zostanie zmieniony lub zmodyfikowany bez 

zgody Producenta.   

           

 

 
Zamość, dnia 04 kwietnia 2017r.                              …………………………………………. 
Miejsce i data wystawienia Deklaracji                         Imię i Nazwisko, funkcja osoby upoważnionej 

                                                                                                                     do składania podpisu w imieniu producenta 

 


