
Toruń 24.02.2023 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE 
Declaration of EC-Conformity 

 
Alchem Grupa Sp. z o.o. 

ul. Polna 21 
87-100 Toruń 

 
Oświadczamy, że produkowany przez nas wyrób: 

We declare that the product we manufacture: 

 
   Nazwa/Name:  Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego 

Laminar flow hoods microbiological safety class II 

Seria/Series:  BioTectum  

Typ/Type:  BT 1.0; 1.2; 1.5; 1.8 

jak również:  
as well as:             

Nazwa/Name:  Komory z pionowym przepływem laminarnym 
Chambers with vertical laminar flow            

Seria/Series:  BioTectum Vfow PN 

Typ/Type:  1.0; 1.3; 1.5; 1.8 

Seria/Series:  BioTectum Vfow WE 

Typ/Type:  1.0; 1.2; 1.5; 1.8 

Seria/Series:  BioTectum Vfow LT 

Typ/Type:  1.0; 1.3; 1.6; 1.9 

spełniają wymogi następujących norm i norm zharmonizowanych: 
meet the requirements of the following harmonised standards and norm: 

 

PN – EN 61010 – 1:2011  Wymagania bezpieczeństwa dotyczące elektrycznych przyrządów pomiarowych,  

                automatyki i urządzeń laboratoryjnych – Część 1: Wymagania ogólne. 

PN-EN 61000-4-2:2011 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-2: Metody badania i pomiarów 
-Badanie odporności na wyładowania elektrostatyczne.  

 
PN-EN 61000-4-4:2013-05 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-4: Metody badania i pomiarów 

- Badanie odporności na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych.  
 
PN-EN IEC 61000-4-11:2020-11 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 4-11: Metody badania  

i pomiarów - Badania odporności na zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany 
napięcia dla urządzeń o znamionowym prądzie fazowym nie przekraczającym 16 A. 

 
PN-EN IEC 61000-6-1:2019-03 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 6-1: Normy ogólne – Norma 

dotycząca odporności w  środowiskach : mieszkalnym, handlowym, lekko 
uprzemysłowionym. 

  
PN-EN IEC 61000-6-2:2019-04 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Część 6-2: Normy ogólne – Norma 

dotycząca odporności w  środowiskach przemysłowych. 
 
PN-EN ISO 11201:2012 Akustyka – Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia – Wyznaczenie poziomu 

ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach w 
warunkach zbliżonych do pola swobodnego nad płaszczyznę odbijającą dźwięk  
z pomijalnymi poprawkami środowiskowymi.  

 



 
 

oraz spełnia wymogi zasadnicze następujących dyrektyw: 
and meet the essential requirements of the following directives: 

 
2014/35/UE DYREKTYWA 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. 
Directive of the European Parliament 2014/35/EU and of the Council of 26 February 2014 on 

the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the 

market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits. 

 
2014/30/UE DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 

r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do 
kompatybilności elektromagnetycznej. 
Directive of the European Parliament 2014/30/EU and of the Council of 26 February 2014 on 

the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility. 

 
 
Ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznaczenie CE: 23 
The last two digits of the year in which the CE marking was affixed: 23 

 
Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.  
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. 

 

Niniejsza deklaracja zgodności jest podstawą do oznakowania wyrobu znakiem         . 
This declaration of conformity is the basis for the marking of the product with the       .  

 

Deklaracja ta odnosi się  wyłącznie do maszyny w stanie, w jakim została wprowadzona do obrotu i 
nie obejmuje części składowych dodanych przez użytkownika końcowego lub przeprowadzonych 
przez niego późniejszych działań. 
This declaration relates solely to the machine as placed on the market and does not cover components added by the end user or 
subsequent operations carried out by him. 

 
 
 
 

 

 

 

……..…………………………………. 

    Jarosław Szpak 
 Prezes Zarządu/Dyrektor Zarządzający 
             President/Managing Director  
 
 pieczęć firmowa   nazwisko i funkcja sygnatariusza 
 Stamp  name and function of the signatory 

 

ALCHEM GRUPA Sp. z o.o.
  87-100 Toruń, ul. Polna 21
tel. 56 655 05 49, fax 56 623 41 04
REGON 017381150 KRS 49251
        NIP 527-23-55-435


