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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.:2011/12 
 

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: 
 

TVO-F1-…, TVO-F1V ,TVO-F3-… Kódja / Code 
Fogyasztásmérő termékcsaládok LCD kijelzővel / Megnevezés / Description Digital elecricity meter product families 

 

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

Száma / Number Dátuma / Date  Címe / Title 
(MSZ) EN 62053-21 2003 Váltakozó áramú villamos fogyasztásmérõ berendezések. Egyedi köve-

telmények. 21. rész: Elektronikus fogyasztásmérõk hatásos energia mé-
résére (1-es és 2-es pontossági osztály) (IEC 62053-21:2003)  

  
  
  Electricity metering equipment (a.c.). Particular requirements. Static me-

ters for active energy (classes 1 and 2)   
(MSZ) EN 62053-31 2001 Váltakozó áramú villamos fogyasztásmérõ berendezések. Egyedi köve-

telmények. 31. rész: Impulzusadók elektromechanikus és elektronikus 
mérõkhöz. (csak kéthuzalos rendszerekben) (IEC 62053-31:1998) 

  
  
  Electricity metering equipment (a.c.). Particular requirements. Pulse out-

put devices for electromechanical and electronic meters (two wires only) (MSZ) EN 60529 2001 
 Villamos gyártmányok burkolatai által nyújtott védettségi fokozatok (IEC 

529:1989) 
Specification for degrees of protection provided by enclosures (IP code) 

 

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 
  

 

Kiegészítő információk / Additional information: 
Ez a dokumentum a 2009. március 6-én kiadott nyilatkozat helyébe lép. / This document is 
replacing the declaration issued 6th 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 


