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EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
Alulírott gyártó:
Cégnév:
Székhely:

Procontrol Elektronika Kft.
6725 Szeged, Cserepes sor 9/B.

kijelentem, hogy a következő termék(ek):
Típus:
Megnevezés:

TS-05, T-05A LD
Hőmérő szenzor

megfelel(nek) a következő európai irányelv(ek), rendeletek előírásainak:
Az irányelv
Az irányelv címe:
száma:
374/2012.

374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus
berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról

2011/65/EU

Az Európai Parlament és a Tanács irányelve egyes veszélyes anyagok elektromos és
elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról (RoHS)

2014/35/EU LVD

A Tagországok Jogharmonizációs Bizottságának direktívája a meghatározott
Feszültségszinteken belül működtetett elektromos készülékek előírásaira vonatkozóan (LVD
– Low Voltage Directive / Kisfeszültségű Direktíva)

2014/30/EU EMC

A Tagországok Jogharmonizációs Bizottságának direktívája, az elektromágneses
zavarforrást keltő berendezések alkalmazásával összeegyeztethető előírásaira vonatkozóan
(EMC)

Az alkalmazott harmonizált szabványok hivatkozási száma (azonosító jele és kiadásának évszáma):
EN 50581:2012 Elektromos és elektronikus termékek értékelésének műszaki dokumentációja a veszélyes
anyagok korlátozása érdekében
E megfelelőségi nyilatkozat a gyártó kizárólagos felelősségére kerül kibocsátásra.
A Procontrol Kft. ISO 9001:2008 minősítéssel rendelkezik, a Bureau Veritas Certification által tanúsítva.
Kelt: Szeged, 2017.07.28.

……………………………
Minőségügyi vezető
Procontrol Kft.

PROCONTROL ELECTRONICS LTD
www.procontrol.hu
1. oldal, összesen: 2

EU Megfelelőségi Nyilatkozat / EU Declaration of Conformity

EU DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION OF CONFORMITY
Manufacturer:
name:
address:

Procontrol Electronics Ltd.
Hungary-6725 Szeged, Cserepes sor 9/B.

declaring that:
product specification: TS-05, T-05A LD
Temperature sensor
The reference
number of policy:

The name of the policy:

374/2012.
Edict of the restriction hazardous substances in electrical and electronic equipment
2011/65/EU
Implementation of the restriction of hazardous substances in electricaland electronic
equipment (ROHS)
2014/35/EU - LVD

The european parliament and of the council on the harmonisation of the laws of
member states relating to electrical equipment design for use within certain voltage
limits. (LWD-low voltage directive)

2014/30/EU - EMC
The European parliament and of the council on the approximation of the laws of the
member states relating to electromagnetic compatibility and repealing. (EMC)

Standard number:
EN 50581:2012 Technical documentation for the assessment of electrical and electronic products with
respect to the restriction of hazardous substances.

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
Date: Hungary, Szeged, 28 July, 2017.

……………………………
Quality Assurance Manager
Procontrol Electonics Ltd.
Procontrol Electronics Ltd. has ISO 9001:2008 classification, attested by Bureau Veritas Certification.

PROCONTROL ELECTRONICS LTD
www.procontrol.hu
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