
Készült a CENELEC 3. sz. Memorandum figyelembevételével 

 

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 
száma: 2001/22 (első oldal) 

Alulírott, az alábbi gyártó nevében: 
Gyártó: Tracon Electric Co., Ltd. 

címe: Kína 

vagy a gyártó magyarországi – alábbi meghatalmazott – képviselőjének (ha vonatko-
zik), illetve a termék magyarországi importálója nevében (1): 

Meghatalmazott képviselő / vagy importáló: Tracon Budapest Kft. 

címe: H-2120 Dunakeszi, Pallag u. 21. 

ezennel kijelentem, hogy az alábbi termék: 

Termék azonosítása:  NT1 Késes biztosítóbetét gyártmánycsalád 

32 A; 40 A; 50 A; 63 A; 80 A; 100 A; 125 A; 160 A; 200 A; 224 A; 250 A 
500 V AC; 32 A...250 A; gG és aM; I1=120 kA AC 

megfelel a következő jogszabály (ok) előírásainak: 
(beleértve azok minden vonatkozó módosítását is) 

szám: cím: 

79/1997. (XII.31.) 
IKIM 

Az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről, és azoknak 
való megfelelőség értékeléséről. 

és, hogy a túloldalon hivatkozott szabványok és/vagy műszaki előírások kerültek al-
kalmazásra. 
Budapest, 2009. március 9. 

Nádassy László (2) 
műszaki és fejlesztési igazgató 

(1) - a megfelelő aláhúzandó 
(2) - a gyártó vagy meghatalmazott képviselője, illetve az importáló által – annak nevében 
kötelezettség vállalására – feljogosított aláíró neve és beosztása 



Készült a CENELEC 3. sz. Memorandum figyelembevételével 

 

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 
száma: 2001/22 (hátoldal) 

Hivatkozás a jelen megfelelőségi nyilatkozathoz alkalmazott szabványokra és/vagy 
műszaki előírásokra és azok részeire: 

Honosított harmonizált biztonsági szabványok: 
száma: kiadása címe: rész (3) 
MSZ EN 60269-1 
MSZ EN 60269-2 
MSZ HD 630.2.1 S4 

2000 
2000 
2001 

  

Egyéb szabványok és / vagy műszaki előírások: 
száma: kiadása címe: rész (3) 
    

Egyéb műszaki adatok, amelyeknek a részleteit a műszaki dokumentáció vagy a mű-
szaki konstrukciós leírás tartalmazza: 

 

 

 

Egyéb hivatkozások és a vonatkozó jogszabály(ok) által megkívánt információk: 
MEEI Típusvizsgálati Tanúsítványok száma: M1 2692629 01; M1 2692627 01; 
                                                                          M1 2692617 01; M1 2692621 01; 
                                                                          M1 2692623 01; M1 2692625 01 
CCA-CENELEC Okmány száma: H6 2692628 01; H6 2692626 01; H6 2692616 01;  
                                                     H6 2692619 01; H6 2692622 01; H6 2692624 01; 

A dokumentum a visszavonásig érvényes. 
(3) - Indokolt esetben a szabvány vagy műszaki elõírás alkalmazott részeire és szakaszaira is 
hivatkozni kell. 


