
DEKLARACJA  ZGODNOŚCI  WE 

Nr WE/1268/01/07/2014 

Niżej podpisany, reprezentujący niżej wymienionego producenta 

PRIMA – TECH  S.C. 

42-262 Kolonia Poczesna, ul. Górna 2A 
 

Przedstawiciel Firmy: ANGUGZHOU TEON ELEKTROMECHANICAL 

CO. , LTD – Chiny . 

niniejszym deklaruje, że wyrób 

 

Identyfikacja wyrobu:  
Maszyna do waty cukrowej z wózkiem ( Ø 520 ) typu ET-MF 05 . 

Nr fabr. 57/1-20/2017 ;  rok prod. 2017 ; prod. GUANGZHOU ETON 

ELEKTROMECHANICAL CO. , LTD –  No 65 Trian Shu Street, Cha Tou, Guangzhou, - 

Chiny .  

Importer: PRIMA – TECH S.C. – Kolonia Poczesna, ul. Górna 2A – Polska. 
 

jest zgodny z postanowieniami następujących rozporządzeń i dyrektyw WE  

(łącznie ze wszystkimi ich zmianami i uzupełnieniami) 
 

1.   Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla  

       maszyn ( Dz. U. Nr 199/2008, poz. 1228 )  

      Dyrektywa nr 2006/42/WE – Maszyny i elementy bezpieczeństwa . 

2.   Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 

sprzętu  

      elektrycznego ( Dz. U. Nr 155/2007, poz. 1089 ).  

      Dyrektywa nr 2006/95/WE – Sprzęt elektryczny zasilany prądem przemiennym ( 50 – 1000 V ) lub   

      stałym ( 75 V – 500 V ) . 

3.   Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej ( Dz.U. Nr 82/2007 , poz. 556). 

      Dyrektywa nr 2004/108/WE – Kompatybilność elektromagnetyczna. 

i że zastosowano normy i/lub dokumentacje techniczne wymienione na rewersie deklaracji. 

W wyniku stwierdzamy, że maszyna musi być eksploatowana zgodnie z DTR  . 

Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie CE: 14 (wpisujemy jeżeli jest deklarowana 

zgodność z postanowieniami dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/WE) 

Miejscowość ;  Kolonia Poczesna, dnia 28.04.2017 r. 

                                                                            

   ............................................................................................ 

  (podpis)   

 

 

Zdzisław Dziurkowski - Współwłaściciel PRIMA – TECH  S.C.   
......................................................................................................................................................................................................... 

(nazwisko i funkcja sygnatariusza reprezentującego producenta lub jego upełnomocnionego przedstawiciela) 



DEKLARACJA  ZGODNOŚCI  WE 

Nr WE/1268/01/07/2014 

Normy i/lub dokumentacje techniczne, lub ich części, zastosowane do wyrobu, którego dotyczy niniejsza 

deklaracja zgodności: 

- normy zharmonizowane: 

 

- PN-EN 292-1: 2000 Maszyny – Bezpieczeństwo – Pojęcia podstawowe, ogólne zasady 

projektowania – Arkusz 1: Podstawowa terminologia, metodologia. 

- PN-EN 292-2: 2000 Maszyny – Bezpieczeństwo – Pojęcia podstawowe, ogólne zasady 

projektowania – Arkusz 2: Zasady i wymagania techniczne. 

- PN-EN 292-2/A1: 2000 Maszyny – Bezpieczeństwo – Pojęcia podstawowe, ogólne zasady 

projektowania. Arkusz 2: Zasady i wymagania techniczne. 

- PN-EN 294: 1994 Bezpieczeństwo maszyn. Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięgania 

kończynami górnymi do stref niebezpiecznych. 

          -      PN-EN 349:2000 Maszyny – Bezpieczeństwo – Minimalne odległości zapobiegające                                               

                                                              zgnieceniu poszczególnych części ciała ludzkiego. 

- PN-EN 953: 1999 Maszyny – Bezpieczeństwo – Podstawowe wymagania dla projektowania i 

konstrukcji osłon (stałych i ruchomych). 

- PN-EN-60204-1+AC Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn. Wymagania ogólne. 

-  PN-EN ISO 11202:1999    Akustyka. Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia. Pomiar                                  

                                                   poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w  

                                                   innych określonych miejscach, metoda orientacyjna w warunkach in situ . 

-  PN-EN 55014-1; 2007       Kompatybilność elektromagnetyczna – Wymagania dotyczące przyrządów 

powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń – część 1; 

Emisja. 

-  PN-EN 55014-2; 1999/A2;2009    Kompatybilność elektromagnetyczna – Wymagania dotyczące  

                                                   przyrządów powszechnego użytku, narzędzi elektrycznych i podobnych   

                                                   urządzeń – część 2; Odporność na zaburzenia elektromagnetyczne –Normy  

                                                   grupy wyrobów . 

-      PN-EN ISO 14121-1;2008 Bezpieczeństwo maszyn – Ocena ryzyka – część 1 ; Zasady. 
 

- inne normy i/lub dokumentacje techniczne: 

 

- PN-92/N-01255 Barwy i znaki bezpieczeństwa. 

- PN-93/N-01256/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 

- PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.. 
 

-      inne rozwiązania techniczne, szczegóły, które zostały włączone do dokumentacji technicznej lub 

techniczno-konstrukcyjnej: 

...........................................................................................................................................................

.....-      inne dokumenty lub informacje wymagane przez dyrektywę(-y) WE: 

...........................................................................................................................................................

..... 

(1) Należy wypełnić w przypadku powoływania się na części lub rozdziały normy lub dokumentacji technicznej. 

 

UWAGI 
 

1.    Ta deklaracja zgodności WE (EC) straci swoją ważność jeżeli ww. maszyna zostanie zmieniona,   

       przebudowana lub będzie użytkowana niezgodnie z Instrukcją Obsługi. 
 

2.    Za przechowanie dokumentacji WE dla ww maszyny zgodnie z przepisami i w odpowiednim  

      terminie odpowiada Zdzisław Dziurkowski - Współwłaściciel PRIMA – TECH  S.C., lub 

      wyznaczona przez niego osoba .  
Załacznik; 

- opinia techniczna nr  01/07/2014 

-      certyfikat nr EC.1282.OS140530.GEEQR96 


