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TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 

a 275/2013. (VII. 16.) Kormány rendelet, a 305/2011/EC és az 574/2011/EU rendelet, 
valamint az MSZ EN ISO/IEC 17050-1 jelzetű szabvány szerint;  

a CENELEC 3. számú Memorandum figyelembevételével 

DECLARATION OF PERFORMANCE 

in accordance with EN ISO/IEC 17050-1 Standard; the 305/2011/EC and  
the 574/2014/EU Regulation 

Gyártó neve / Name of Manufacturer: TRACON Budapest  Kft./TRACON Budapest LTD. 

Gyártó címe / Manufacturer’s address: H-2120 Dunake szi, Pallag u. 23. (Hungary) 

Származási ország / Country of origin: Kína / China  

Vonatkozó termék / Object of the declaration:  

Termékkód 
/ Code 

Nyilatkozat száma / 
No of Declaration 

Megnevezés / Denominate Alapvető tulajdonságok / 
Essential characteristic 

SD101LD 2015/10 Füstjelző készülék átjelző funkcióval / Smoke 
detector device with signal transmissing function 

Piros/zöld / Red/green 
LED;85 dB/3m; ~ 60m 

SD133D 2015/20 Füstjelző készülék / Smoke detector device Piros/zöld / Red/green 
LED; 85 dB/3m; 

 
Füstképződés esetén hang- és fényjelzés adására szolgáló füstérzékelők. / Smoke detectors designed for giving 
tone and lights signals in case of smoke formation.  

E nyilatkozat a teljesítmény állandóságának értékelésére szolgáló 4. rendszer alapján készült, és tárgya 
összhangban van a fent hivatkozott jogszabályok előírásaival./ This declaration is made based on System 4., which 
is for evaluation of continuous performance, and the object of the declaration described above is in conformity with 
EU Regulation.  

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek 
megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős. / The performance 
of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of 
performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the 
manufacturer identified above. 

A termékre vonatkozó szabvány. / Relevant standard of product: 

Száma / Number Dátuma / Date  Címe / Title 

(MSZ) EN 14604 2005 Füstriasztó eszközök / Smoke alarm devices 
 

A fent nevezett termékcsalád megfelel a hivatkozott szabványoknak, megfelelősségét az alábbi iratok igazolják. / 
The object of the declaration described above is in conformity with the requirements of the following documents: 

Száma / No. Címe / Title 

TE284511 Loss Prevention Certification Board (LPCB) Típusvizsgálati jegyzőkönyv / Type Test 
 

A kibocsátó nevében / Signed for and on behalf :  

 

Dunakeszi, 2015. szeptember 9.  

 

……………………………… 

     Dr. Vitvera László / Dr. László Vitvera 
             Műszaki igazgató / Technical Director 


