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DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE
EC DECLARATION OF CONFORMITY

NR 1052

Niżej podpisany, reprezentujący wymienionego producenta / The undersigned, representing the following  
manufacturer

P.H.P.U. AS, Agnieszka Szymańska-Kaczyńska
ul. Polanka 8a/3, 61-131 Poznań

niniejszym deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że wyroby / declares under her sole reponsibility that  
the products

Bezprzewodowe elektroniczne regulatory temperatury, typy / Wirelless electronic programmable 
thermostats, types:

EUROSTER 2000TXRX, EUROSTER 2005TXRX, EUROSTER 2006TXRX, EUROSTER 2020TXRX, 
EUROSTER 2026TXRX, EUROSTER 2510TXRX, EUROSTER 3000TXRX 

 

są zgodne z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w następującej Dyrektywie WE / are in conformity  
with the provisions of the following EC directive

Dyrektywa 1999/5/WE Urządzenia radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe 
/ Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment and the Mutual Recognition of 
Their Conformity (R&TTE)

(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.  15.04.2004 w sprawie dokonywania 
oceny  zgodności  telekomunikacyjnych  urządzeń  końcowych  przeznaczonych  do 
dołączania  do  zakończeń  sieci  publicznej  i  urządzeń  radiowych  z  zasadniczymi 
wymaganiami oraz ich oznakowania – Dz.U.Nr 73/2004,  poz.  659,  z  późniejszymi 
zmianami)

http://www.euroster.com.pl/


Normy  zharmonizowane  zastosowane  do  wykazania  zgodności  z  wymaganiami  zasadniczymi 
wymienionych  Dyrektyw  /  Harmonized  standards  user  for  showing  compliance  with  the  essential 
requirements in the specified directives:

PN-EN 60950-1:2007
Urządzenia techniki informatycznej -- Bezpieczeństwo – Część 1: Wymagania podstawowe

PN-ETSI EN 300 220-2 V2.1.2:2007
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Urządzenia bliskiego 
zasięgu (SRD) -- Urządzenia radiowe pracujące w zakresie częstotliwości od 25 MHz do 1 000 MHz z 
poziomami mocy do 500 mW -- Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych 
wymagań zgodnie z artykułem 3.2 dyrektywy R&TTE (oryg.)

PN-ETSI EN 301 489-3 V1.4.1:2006
Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) -- Norma kompatybilności 
elektromagnetycznej (EMC) dotycząca urządzeń i systemów radiowych -- Część 3: Wymagania 
szczegółowe dla urządzeń bliskiego zasięgu (SRD) pracujących na częstotliwościach pomiędzy 9 kHz i 40 
GHz

Oznaczenie roku, w którym naniesiono znak CE / Year in which the CE marking was affixed: 05
Miejscowość, data / Place, date: Chumiętki, 2010-04-23

Agnieszka Szymańska-Kaczyńska, Właściciel
-------------------------------------------------------------------------
Nazwisko, funkcja i podpis osoby upoważnionej / Name, function and signature of authorised person


