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DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE 
Nr 239/2017 

 
 

 

Producent     -   Nowak Technologie 

22-400 Zamość, Kalinowice 157 

 

 

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że n/w produkt: 

 

1. Szafa telekomunikacyjna zewnętrzna typ 24U 19" 1464x816x625:   

 wykonana z aluminium, malowana proszkowo. 

 przystosowana do montażu cokół 600x800mm lub postument betonowy.  

 wyposażona w: 

o szyny rack 19" z możliwością regulacji rozstawu ( o 148,5mm przód-tył) 

o płytę sufitową z możliwością montażu do 4 wentylatorów – na dedykowanych płytach 

montażowych  

o demontowalną podłogę z możliwością wybicia trzech otworów kablowych (2x27mm i 

1x45mm) 

o kasety filtracyjne (z wymiennymi wkładami) usytuowane w podłodze oraz górnej części 

szafy (patent P.422067) 

o drzwi zamykane hermetycznym zamkiem z ryglowaniem trzypunktowym.  

o trzy metalowe zawiasy z zatopionymi śrubami uniemożliwiające ich odkręcenie od 

zewnątrz.  

Zastosowane rozwiązania zapewniają ochronę na poziomie: szczelność - IP56, odporność na udary 

mechaniczne - IK10. 

 

którego dokumentację posiada    Nowak Technologie 

Kalinowice 157, 22-400 Zamość 

 

spełnia wymagania: 

 

1. DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 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 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, z dnia 02 

czerwca 2016r. „W sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego” 

 

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. 
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zostały zastosowane n/w Normy Zharmonizowane: 

 

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

z uwzględnieniem ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych 

 

2. PN-EN-60297-3-100:2009 Konstrukcje mechaniczne do urządzeń elektronicznych -- Wymiary 

konstrukcji mechanicznych szeregu 482,6 mm (19 cali) -- Część 3-100: Podstawowe wymiary 

paneli czołowych, kaset, podstaw montażowych, stojaków i szaf  

 

3. PN-EN 60825-2:2009 Bezpieczeństwo urządzeń laserowych -- Część 2: Bezpieczeństwo 

światłowodowych systemów telekomunikacyjnych (OFCS) 

 

4. PN-EN 62208: 2011 - Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych -- Wymagania 

ogólne 

 

5. PN-EN 60529:2003/A2:2014-07 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 

 

6. PN-EN62262:2003 - Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi 

zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK) 

 

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

zgody Producenta.                                                          

 

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

                                                                                                                             do składania podpisu w imieniu producenta 

 


