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Dátum
Date:

2004. november 4.

A megrendelő neve és székhelye:

Applicant (name and address):

A termék megnevezése /product:

A termék típusa (típusváItozatok) / modell szám:

Type (type variants) / model reference:

A termék gyártója és székhelye:

Manufacturer (name and address):

Kereskedelmi védjegy / Trade mark:

A vizsgálat alapjáuI szolgáló szabványok:
Standards serving as basis ofthe tests:

A minta vtzsgá|ata alapján megállapítjuk, hogy a
termék

MEGFELEL

az előzőekben feltüntetett előírásoknak.

A tetmék kielégíti a 2111998 (rV.17') IKIM számú, a gépek
biztonságr követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szó
rendeletek előírásait.
A CE jelölés feltüntetése a hivatkozott jogszabály szernpontjából
megalapozott.*

'Ielen Nyilatkozat hatálya kizárólag a megvizsgált mintával
szerkezetileg, valamint a felhasznált alkatrészek és anyagok

MEGFBLELoSÉGI NYILATKoZAT
DBCLARATION OF CONFORMITY

Száma (Nr.): 213011324-0337 /2

the

Ez a Megfelelőségi Nyilatkozat az MERTCONTROL Rt. (1095 Budapest, Kvassay J. u. 1/c) által kiadott
213011.324 -0337 j elű vizsgálati j egyzőkönyv alapj án került kiadásra.

Present Declaration of Conforrnity is granted on the basis of the Test Reports of MERTCONTROL Rt.
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kÖvetelményeknek való megfe1előség megál]apitása is szükséges lehet. requtrentents ofotho.regulations may aiso be needed.
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PeTitan Informatikai Bt.

6723 Szeged, Kereszttölt és u.23la.

elektronikus vezérlőegység

PTr-2004

PeTitan Informatikai Bt.

61 23 Szeged, Kereszttöltés u. 23l a.

MSZ EN 50325-1:2003
MSZ EN 60204-1:2001,

As a result of the test performed, it is stated, that
sample is fully in

COMFORMITY

with the provision(s) referred to above.

The product satisfies the requirements of the Ministerial Decree No.
21/1998 (17. fD IKIM, on the safety requirements and certification
of conformity of machinery.
According to the leglllation referred to above, the aífixing of the CE
Marking to the product is established.*
This Declaration is extended to the pÍoduct fully identical
with the

by the manulacturer indicated above

okl gépészmémök, szakértő


