
EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 

E megfelelőségi nyilatkozat a gyártó (vagy a telepítést végző) kizárólagos felelősségére kerül kibocsátásra 

Alulírott gyártó: 

neve:     Somogyi Elektronic Kft. 

címe:     9027 Győr, Gesztenyefa út 3. 
kijelentem, hogy a következőkben azonosított termék: 

termék megnevezése:                              Léghűtő, 80 W 

típusszáma:                                                       LHP 400 

és párásítóbetétje:  LHP 400/T 

megfelel a következő európai irányelv(ek), rendeletek előírásainak: 

az irányelv hivatkozási 

száma: 

az irányelv címe: 

 

 2014/30/EU 

 

 

 

 2014/35/EU 

 

 

 

 2011/65/EU 

 

 

 

 

 

 

 2009/125/EU 

 

 

 

 2010/30/EU 

 

Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az elektromágneses 

összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről (EMC).  

 

 

Az Európai Parlament és Tanács irányelve a meghatározott 

feszültséghatáron belüli használatra tervezett villamos berendezésekre 

vonatkozó tagállami jogszabályok összehangolásáról (LVD). 

 

Az Európai Parlament és a Tanács irányelve egyes veszélyes anyagok 

elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának  

korlátozásáról (RoHS)  

E nyilatkozat fent leírt tárgya összhangban van a veszélyes anyagok 

elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának 

korlátozásáról szóló 374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelettel 

 

Az Európai Parlament és a Tanács az energiával kapcsolatos termékek 

környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek 

létrehozásáról (ECODES) 

 

Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az energiával kapcsolatos 

termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és 

szabványos termékismertetővel történő jelöléséről (ENLAB) 

Az alkalmazott harmonizált szabványok hivatkozási száma (azonosító jele és kiadásának évszáma): 

EN 60335-2-80:2003/A2:2009 EN 55014-1:2017 

EN 60335-2-98:2003/A2:2008 EN 61000-3-2:2014 

EN 60335-1:2012/A13:2017 EN 61000-3-3:2013 

EN 62233:2008 EN 55014-2:2015 
Az alkalmazott egyéb szabványok és/vagy műszaki előírások hivatkozási száma (azonosító jele és kiadásának 

évszáma, szükség esetén címe): 

 

Egyéb hivatkozások és információk: 

A nyilatkozat alapját képező megfelelőségigazolás (tanúsítvány/vizsgálati jegyzőkönyv):  

száma: Z1A 089004 0018 Rev. 01, EFSN18111010C-C, TRIND-PC-C1712014/03, EFSH18111104-IE-

01-P01 

a kibocsátó szervezet neve és címe: TÜV SÜD Product Service GmbH 

 Eurofins Testing Technology (Shenzhen) co., Ltd. 

 TÜV NORD (Hangzhou) Co., Ltd. 

a kibocsátás dátuma: 2018.12.11., 2018.12.03., 2018.01.02., 2018.11.21. 

 

A műszaki dokumentáció tárolási helye: 9027 Győr, Gesztenyefa út 3. 

A CE-jel feltüntetésének éve (az év utolsó két számjegye): 18 
 

 

Kelt, Győr, 2020.02.19. 

 

 

 

Név és beosztás:  Ujvári Márta 

           ügyvezető igazgató 


