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A megrendelő neve és székhelye:
Applicant (name and address)

A termék megnevezése l product:

A ler|néL típusa mode|l szám:
Type / moclel rcference.

T iplsyá|tozata / Type tlarianí(s):

Főbb műszaki adatai l lvlain technical daía|

A telmék gyá1ója és székhe|ye:

Manufacttrer (nane and address):

Kereskedelmi védjegye l Trade nurk:

A gyártás he|ye / Piace oJ |anuJttcture|

A vizsgálat alapjául szolgáló szabvát]yok:
Standards sen,ing as basiS oÍthe íeSts:

A minta sZabványossági típusvizsgá|ata alapján meg.
állapítjuk' hogy a tennék

MECFELEL

aZ előzóekben feltüntetett elóírásoknak.

gyá.tási helyen elóállított termékre teied ki-

Ez a Tanúsítvány a MEEI Kft' által adonányozható tanúsítási
.ielek hasznáIatáIa nem.iogosit Í.el.

Renark;

A tanúsítvány jele: D1473H068
Ref' No' oÍ CerÍirtcaíe|

A termék kielégíti a .|9/|997 '(X'lI.31'\ IKIM sz. az egyes LrD information: the prodllct satisles allo the reqLlü.emenís oJ
villamossági termékek biztonsági követe|ményeiről és aZ the Low Voltage Directive 73/23/EEC nlodi/ied by the Dü-ectiye
azoknak való rlegfelelöség éÍtékeléséről szóló rendelet előírásait^ 93/68/EEC' so accordinq to the Decree reíerred !o tlbove, the CE
a CE jelölés feltiintetése . a hivittkozott .jogszabály Marking nuy be dul1, cÍfÍed onb the pradLlct
szempontiából . megalapoZott '

Jelen TanÍlsítvány hatáIya kizáólag a megvizsgált mintával This Certirtcak is eÍclusi\,e|v eltencled Io the pradud rt b
szerkezeliIeg, valan]int a Í.elhasznált a]katrészek és anyagok identical ío that tested as regardo- of construction design'
tekintetébeD azonos' a ie f megnevezett gyártó által a megielöll components and material' and prodttced by the ndrx1l.Íc|ctlu'er oÍ

Megjegyzés: Jelen Típusvizsgá|ati Tanúsítyány kiadásával egyidejűleg. szabványváltozás miatt - a c2108Hl06 jelű'
l996.| 0.21. keltű Minősítő |rat lru jlvdt veszli.

TIPUSVIZSGALATI TANUSITVANY
TEST CERTIFICATE

a,19/199,7 (.X||'31') IKIM sz' Íendelet szerint
Accnrding ro Decree No.79/1997 (XIL3l ) IK!M

BoHM JóZSEF
2840 orosz l ány .  Táncs i s  udvar  l3 .

FíitőIap család
Radíating ceil ing pcrnels

o-x-350

O-X 130; O-X-500

230V- 50Hz; 350/130/500w; I|. év' osztály / C/asJ 11; IP 40 védettségi
fokozat / deqree oíprotection
BoHM JóZsEF
2840 oroszlány. Táncsis udvar IJ.

BÓHM JozsEF
2840 oroszlány' Fiirst sándor út 24.
MSZ EN 60335- l :1996
MSZ EN 60335-2-30:1994
MSZ EN 55014:1992

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

C O N F O R M I T Y

\|,ith the provision(S) reÍerred to aboye'

the place indicatecl above.

-rhis 
CerÍirtcak does no! entille to use lhe CertiÍicaÍion ]\||drk

which may be granted by MEEI Lxl.

IJ-03022


