EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
EU DECLARATION OF CONFORMITY
A gyártó neve / Name of Manufacturer:
A gyártó címe / Address of manufacturer:

Tracon Budapest Kft.
2120. Dunakeszi, Pallag u. 23. Magyarország

A nyilatkozat száma /
Certificate number
2020/02

Ez a megfelelőségi tanúsítvány a gyártó kizárólagos felelőssége mellett lett kiadva.
This certificate of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
A nyilatkozat tárgya / Object of certificate:

TGE606020
TGE607520
TGE609020
TGE6010520
TGE6012020
TGE6015020
TGE6018020

TGE elosztószekrény termékcsalád / TGE distribution board product family

TGEF606020
TGE607520
TGE609020
TGE6010520
TGE6012020
TGE6015020
TGE6018020

A fent ismertetett tanúsítvány tárgya megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályoknak:
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:
LVD 2014/35/EU Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezések
forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról / Directive of the European Parliament and of the Council on the harmonisation
of the laws of the Member States relating to the making vailable on the market of electrical equipment designed for use within certain
voltage limits
A megfelelőségi nyilatkozat az alábbi szabványok és műszaki dokumentációk alapján került kiadásra:
References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is
declared:
EN 60670-24

Dobozok és burkolatok háztartási és hasonló jellegű, rögzített villamos szerelések villamos szerelési anyagaihoz
24. rész: Tokozott védelmi eszközök és egyéb energiát kibocsátó villamos készülékek burkolatainak követelményei
Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installations
Part 24: Particular requirements for enclosures for housing protective devices and other power dissipating electrical equipment

EN 13501-1

Építési termékek és építményszerkezetek tűzvédelmi osztályozása. 1. rész: Osztályba sorolás a tűzzel szembeni viselkedés
vizsgálata során kapott eredmények felhasználásával
Fire classification of construction products and building elements. Part1: Classification using data from reaction to fire tests

EN 572-1

Építési üveg. Natrium-kalcium-szilikát-üveg alaptermékek. 1. rész: Fogalommeghatározások, általános fizikai és mechanikai
tulajdonságok
Glass in building. Basic soda lime silicate glass products. Part1.: Definitions and general physical and mechanical properties

EN 12758

Építési üveg. Üvegezés és léghangszigetelés. Termék leírások, valamint a tulajdonságok és kiterjesztési szabályok
meghatározása
Glass in building. Glazing and airborne sound insulation. Product descriptions and determination of properties

EN 673

Építési üveg. A hőátbocsátási tényező (U-érték) meghatározása. Számítási módszer
Glass in building. Determination of thermal transmittance (U-value) Calculation method

EN 12898

Építési üveg. Az emissziós tényező meghatározása
Glass in building. Determination of the emissivity

EN 410

Építési üveg. Az üvegezés fénytechnikai és napsugárzási jellemzőinek meghatározása
Glass in building. Determination of luminous and solar characteristics of glazing
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