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DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE 
Nr 223/2017 

 
 

 

Producent     -   CYBERTEAM sp. z o.o. 

22-400 Zamość, Kalinowice 157 

 

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że n/w produkty: 

1. Zestaw grzejny do szaf – konwekcyjny ogrzewacz radiatorowy przeznaczony do 

ogrzewania szaf kablowych, energetycznych telekomunikacyjnych oraz innych w 

zastosowaniu przemysłowym. Konstrukcję urządzenia stanowią umocowane na 

szynie DIN TS-35: 

 termostat mechaniczny KTO-011 

 kostka/zaciski oraz przewody przyłączeniowe 

 element grzewczy w postaci rezystora mocy zamocowany na radiatorze 

aluminiowym. 

Moc ogrzewacza wynosi 50W, natomiast temperatura elementu grzewczego ( w stanie 

ustalonym) nie przekracza 200st.C.  

 

których dokumentację posiada    CYBERTEAM Sp. z o.o. 

Kalinowice 157, 22-400 Zamość 

 

spełniają  wymagania: 

 

            DYREKTYW: 

 

1. 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw 

członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego 

do stosowania w określonych granicach napięcia oraz wprowadzającego ją do prawa krajowego 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, z dnia 02 czerwca 2016r. „W sprawie wymagań dla sprzętu 

elektrycznego”; 

 

2. 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw 

członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej oraz wprowadzającej ja 

do prawa krajowego Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej; 

 

3. 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-55014-1: 2017-06 - Kompatybilność elektromagnetyczna -- Wymagania dotyczące 

przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń -- Część 1: 

Emisja 
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2. PN-EN- 55014-2: 2015-06 - Kompatybilność elektromagnetyczna -- Wymagania dotyczące 

przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń -- Cześć 2: 

Odporność -- Norma grupy wyrobów 

 

3. PN-EN 61000-3-2: 2014-10 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-2: 

Poziomy dopuszczalne -- Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych prądu (fazowy prąd 

zasilający odbiornika ≤ 16 A) 

 

4. PN-EN 61000-3-3: 2013-10 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-3: Poziomy 

dopuszczalne -- Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych 

sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym prądzie 

znamionowym < lub = 16 A przyłączone bezwarunkowo 

 

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

uwzględnieniem ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych. 

 

 Deklaracja traci ważność, jeżeli objęte nią produkt zostanie zmieniony lub zmodyfikowany bez 

zgody Producenta.                                                      

 

 
Zamość, dnia 16 maja 2017r.                                  …………………………………………. 
Miejsce i data wystawienia Deklaracji                             Imię i Nazwisko, funkcja osoby upoważnionej 

                                                                                                                          do składania podpisu w imieniu producenta 

 


