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A nyilatkozat száma / 

Certificate number 

2006/02 
 
 

A gyártó neve / Name of Manufacturer:   Tracon Budapest Kft. 

A gyártó címe / Address of manufacturer:   2120. Dunakeszi, Pallag u. 23. Magyarország 

 

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: 

„S”, „BSK”, „ST”, „TBT” és „TRK4” típusú sorozatkapcsok / „S”, „BSK”, „ST”, „TBT” and „TRK4” type terminals 
 

S3A-H SF3A-H S5A-H SF5A-H S10A-H SF10A-H S15A-H 

SF15A-H S30A-H SF30A-H S60A-H SF60A-H   

S3A-H-L SF3A-H-L S5A-H-L SF5A-H-L S10A-H-L SF10A-H-L S15A-H-L 

SF15A-H-L S30A-H-L SF30A-H-L S60A-H-L SF60A-H-L   

S3A-U S5A-U S10A-U SF10A-U SK10A-U SP10A-U SS10A-U 

SZ10A-U S15A-U SF15A-U SK15A-U SP15A-U SS15A-U SZ15A-U 

S30A-U SF30A-U SK30A-U S60A-U SF60A-U SK60A-U  

BSK-6A BSK-15A BSK-30A BSK-40A ST63 ST100 ST160 

TBT-2,5 TBT-4 TBT-6 TBT-10 TBT-16 TBT-2,5/10 TBT-4/10 

TBT-6/10 TBT-10/10 TBT-16/10  TRK4   
 

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 60998-1 Csatlakozóelemek kisfeszültségű áramkörökhöz, háztartási és hasonló célokra. 1. rész: Általános 

követelmények (IEC 60998-1) 

Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes. Part 1: General requirements (IEC 

60998-1:2002) 

EN 60998-2-1 Csatlakozóelemek kisfeszültségű áramkörökhöz, háztartási és hasonló célokra. 2-1. rész: Egyedi 

követelmények csavar típusú szorítóegységekkel kialakított, különálló csatlakozóelemekre 

Connecting devices for low-voltage circuits for household and similar purposes. Part 2-1: Particular requirements for 

connecting devices as separate entities with screw-type clamping units 
 

Dunakeszi, 2017. augusztus 25. 

                

 

 

 

 

        

Dr. Vitvera László / Dr. László Vitvera 

       Műszaki igazgató / Technical director 


