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Nr 225/2017 
 

Producent 

 

- 

 

Nowak Technologie  
22-400 Zamość, ul. Strefowa 8 

 

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że n/w produkty: 

1. Słupek światłowodowy  
SSF-1357/294/194 FTTH 24HP - przełącznica z polem komutacyjnym 12xSC duplex  

+ 4xSC simplex. Wyposażona w dwa panele z polem komutacyjnym na 12xSC 

duplex oraz 4xSC simplex, na splittery typu ABS BOX, oraz tacki spawów. Składa 

się z dwóch paneli komutacyjnych: dla kabla liniowego z panelem dla czterech 

operatorów, oraz dla kabli abonenckich do max 24 abonentów. Demontowany panel 

komutacyjny umożliwia zamocowanie dwóch tacek spawów światłowodowych, 4 

miejsca pod złącza simplex, oraz 12 miejsc pod złącza duplex, miejsce na splitter 

wraz z jego zapasem, oraz miejsce na główny zapas kabla za pomocą 25 otworów 

pod uchwyty kablowe. Jeden z elementów jest uchylny i demontowalny; 

 

SSF-1757/290/194 FTTH 24HP - przełącznica z polem komutacyjnym 24xSC 

simplex + 6xSC simplex. Wyposażona w dwa panele z polem komutacyjnym na 

24xSC simplex oraz 6xSC simplex bez kołnierza, na splittery typu ABS BOX, oraz 

tacki spawów. Składa się z dwóch paneli komutacyjnych: dla kabla liniowego z 

panelem dla sześciu operatorów, oraz dla kabli abonenckich do max 36 abonentów. 

Demontowany panel komutacyjny umożliwia zamocowanie dwóch tacek spawów 

światłowodowych do 48J, 6 miejsc pod złącza SC simplex, oraz 24 miejsc pod złącza 

SC simplex, miejsce na splitter ABS black wraz z jego zapasem, oraz miejsce na 

główny zapas kabla za pomocą 25 otworów pod uchwyty kablowe, jednen z 

elementów jest uchylny i demontowalny; 

 

SSF-1757/290/194 FTTH 36HP - przełącznica z polem komutacyjnym 18xSC duplex  
+ 6xSC simplex .Wyposażona w dwa panele z polem komutacyjnym na 18xSC duplex 

oraz 6xSC simplex, na splittery typu ABS BOX, oraz tacki spawów. Składa się z dwóch 

paneli komutacyjnych: dla kabla liniowego z panelem dla sześciu operatorów, oraz dla 

kabli abonenckich do max 36 abonentów. Demontowany panel komutacyjny umożliwia 

zamocowanie dwóch tacek spawów światłowodowych do 48J, 6 miejsc pod złącza SC 

simplex, oraz 18 miejsc pod złącza SC duplex, miejsce na splitter ABS black wraz z jego 

zapasem, oraz miejsce na główny zapas kabla za pomocą 25 otworów pod uchwyty 

kablowe, jeden z elementów jest uchylny i demontowany. 

 

Słupki wykonane z aluminium malowanego proszkowo. Komora górna słupka 
zabezpieczana jest pokrywą ryglowaną dwupunktowo i zamykana zamkiem 

bębenkowym. Zapewnia stopień ochrony na poziomie IP55 oraz IK10. Wzór 
przemysłowy słupka zastrzeżony - 004006948-0001 

 

których dokumentację posiada 

 

Nowak Technologie  
ul. Strefowa 8, 22-400 Zamość  

 
 

 
Nowak Technologie, 22-400 Zamość, ul. Strefowa 8   
NIP 922-137-95-40, REGON 950403610 

www.nowaktechnologie.pl , info@nowaktechnologie.pl 



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. 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 60825-2:2009 - Bezpieczeństwo urządzeń laserowych -- Część 2: Bezpieczeństwo 

światłowodowych systemów telekomunikacyjnych (OFCS) 

 

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

z uwzględnieniem ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych 

 

Deklaracja traci ważność, jeżeli objęte nią produkty zostaną zmienione lub zmodyfikowane bez 
zgody Producenta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zamość, dnia 30 maja 2017r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………….  
Miejsce i data wystawienia Deklaracji 

 
Imię i Nazwisko, funkcja osoby upoważnionej  

do składania podpisu w imieniu producenta  
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