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MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 
 

a 79/1997. (XII.31.) IKIM és a 31/1999 (VI.11) GM-KHVM rendeletek, valamint az MSZ 
EN ISO17050-1 szabvány alapján 

/a CENELEC 3. sz. Memorandum figyelembevételével/ 
 

DECLARATION OF CONFIRMITY 
 

/in accordance with ISO/IEC 17050-1/ 
 

Száma / No.: 2006/21 
 

Gyártó neve / Name of manufacturer: TRACON Electric Co. LTD 
Származási ország / Country of origin: Kína / China 
Kibocsátó neve / Issuer’s name:  TRACON Budapest Kft. / Ltd. 
Kibocsátó címe / Issuer’s address: H-2120 Dunakeszi, Pallag u. 23. (Hungary) 

 

Vonatkozó termék / Object of the declaration: 
 

Kódja / Code SZ… 
Rásajtolható szigeteletlen réz szemes lemezsaru termékcsalád  

Megnevezés / Description Un-insulated Cu cable lug product family 
max. 1000 V; max. 240 mm2; IP 00 

 

A termékre vonatkozó szabványok és / vagy műszaki előírások: 
Relevant standards and regulations of product: 
 

Száma / Number Dátum / Date  Címe / Title 
(MSZ) EN 61238-1 2003 Sajtolt és mechanikus kötõelemek 36 kV-ig (Um=42 kV) terjedõ 

névleges feszültségû erõsáramú kábelekhez. 1. rész: Vizsgálati 
módszerek és követelmények (IEC 61238-1:2003, módosítva) 
Compression and mechanical connectors for power cables for 
rated voltages up to 36 kV (Um = 42 kV). Test methods and 
requirements  
 

 

A fent nevezett termék megfelelőségét igazoló iratok / The object of the declaration 
described above is in conformity with the requirements of the following documents: 
 

Száma / No. Címe / Title 
MEEI tanúsítvány / MEEI certificate V07008 

  
  

 

Kiegészítő információk / Additional information: 
Ez a dokumentum a 2009. március 9-én kiadott nyilatkozat helyébe lép. / This document is 
replacing the declaration issued 9th of March 2009. 
A dokumentum visszavonásig érvényes. / The document is valid until withdrawal. 

 
A kibocsátó nevében / Signed for and on behalf of: 
 
Dunakeszi, 2011. július 29. 
 
 

……………………………… 
Nádassy László / László Nádassy     

Műszaki igazgató / Technical Director 


