
 

CE  MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT Sorszám: 190413 
 (a 79/1997. (XII.31.) IKIM valamint a 62/2006. (VIII.30.) GKM rendelet előírásai szerint) 

Declaration of Conformity according to the Directives / Konformitätserklärung gemäß den 
Richtlinien  ( 2006/95/EK, 2004/108/EK) 

 

Alulírott az gyártó nevében, mint forgalomba hozó: 
Represent of the manufacturer / der Vertreter des Herstellers  
düwi International (Magyarország) Kereskedelmi Kft. 

1044 Budapest, Ezred u. 1-3. C1 épület 

 

ezennel kijelentem, hogy az alábbi termék(ek):  
declares, that the product specified below / erklärt, dass die nachstehend bezeichnete Ware 

düwi cikksz. Art. no. 

Art. nr. 

Gyártói cikksz. / 

Manufacturer No. 

Hersteller Nr. 

Megnevezés / Description / Beschreibung 

 008340 

Dimmerelhető rádiós távirányító 

Telecontrol remote control switch with Dimmer 

Telecontrol Fernbedienung dimmbar 

 

a rendeltetésszerű biztonságos használatnak, valamint az alábbiakban felsorolt 
vonatkozó előírásoknak 

M E G F E L E L  

is in conformity with the below mentioned CE-directive./ den Bestimmungen der o.g. CE-Richtlinien entspricht. 

 

A termék a CE megfelelőségi jellel került kereskedelmi forgalomba a 79/1997 IKIM, a 62/2006 

(VIII.30.) GKM valamint a 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendeletek vonatkozó előírásainak 

megfelelően (a vonatkozó direktívák „X” jelölést kapnak):  
Jelen „Megfelelőségi nyilatkozathoz” alkalmazott előírások és szabványok jegyzéke: 
according to the following standards: / Folgende Normen wurden angewandt: 

 

• EC Direktívák / EC Directives / EC Richtlinien: 

2006/95/EK 

előírás feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos 

berendezésekre (LVD) 
The laws of electrical equipment designed for use within certain voltage limits 

2004/108/EC 
előírás elektromágneses zavar kibocsátására (EMC) 
The lows of electromagnetic compatibility 

1999/5/EK 

előírás a rádióberendezésekre és távközlő végberendezésekre  (R&TTE) 
on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the 

mutual recognition of their conformity 
 

• Egyéb műszaki előírások, egyeztetett szabványok: 

Other technical regulations and standards / Andere technische Vorschriften und Normen 

 

EN 301489-1:V1.8.1: 2008, EN300220-2:V2.1.2: 2007 

EN 60065/A11: 2008 

 

(Tanúsítványok száma és megőrzési címe/ Number of Certifications and address/ Nummer der Zertifizierungent und 

Adress) 

REV Ritter GmbH., Frankenstr. 1-4, D-63776 Mömbris, Germany 

EC-Conformity Declaration number: KE 008340 01.10 

 

 (kelt). Budapest, 2013.04.19. 

 

 

 

 

 (aláírás)   Hadjadj-Aoul Ahmed  ügyvezető 

(a gyártó/forgalmazó nevében kötelezettség vállalására feljogosított aláíró neve, PH)  



 

CE  MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT Sorszám: 170413 
 (a 79/1997. (XII.31.) IKIM valamint a 62/2006. (VIII.30.) GKM rendelet előírásai szerint) 

Declaration of Conformity according to the Directives / Konformitätserklärung gemäß den 
Richtlinien  ( 2006/95/EK, 2004/108/EK) 

 

Alulírott az gyártó nevében, mint forgalomba hozó: 
Represent of the manufacturer / der Vertreter des Herstellers  
düwi International (Magyarország) Kereskedelmi Kft. 

1044 Budapest, Ezred u. 1-3. C1 épület 

 

ezennel kijelentem, hogy az alábbi termék(ek):  
declares, that the product specified below / erklärt, dass die nachstehend bezeichnete Ware 

düwi cikksz. Art. no. 

Art. nr. 

Gyártói cikksz. / 

Manufacturer No. 

Hersteller Nr. 

Megnevezés / Description / Beschreibung 

 008342 

Távirányítható dugalj 

Telecontrol remote control socket 

Telecontrol Schaltsteckdose 

 

a rendeltetésszerű biztonságos használatnak, valamint az alábbiakban felsorolt 
vonatkozó előírásoknak 

M E G F E L E L  

is in conformity with the below mentioned CE-directive./ den Bestimmungen der o.g. CE-Richtlinien entspricht. 

 

A termék a CE megfelelőségi jellel került kereskedelmi forgalomba a 79/1997 IKIM, a 62/2006 

(VIII.30.) GKM valamint a 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendeletek vonatkozó előírásainak 

megfelelően (a vonatkozó direktívák „X” jelölést kapnak):  
Jelen „Megfelelőségi nyilatkozathoz” alkalmazott előírások és szabványok jegyzéke: 
according to the following standards: / Folgende Normen wurden angewandt: 

 

• EC Direktívák / EC Directives / EC Richtlinien: 

2006/95/EK 

előírás feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos 

berendezésekre (LVD) 
The laws of electrical equipment designed for use within certain voltage limits 

2004/108/EC 
előírás elektromágneses zavar kibocsátására (EMC) 
The lows of electromagnetic compatibility 

1999/5/EK 

előírás a rádióberendezésekre és távközlő végberendezésekre  (R&TTE) 
on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the 

mutual recognition of their conformity 
 

• Egyéb műszaki előírások, egyeztetett szabványok: 

Other technical regulations and standards / Andere technische Vorschriften und Normen 

EN 301489-1:V1.8.1: 2008, EN 300220-2:V2.1.2: 2007 

EN 61058-1: 2002 

 

(Tanúsítványok száma és megőrzési címe/ Number of Certifications and address/ Nummer der Zertifizierungent und 

Adress) 

REV Ritter GmbH., Frankenstr. 1-4, D-63776 Mömbris, Germany 

EC-Conformity Declaration number: KE 008342 01.10 

 

 (kelt). Budapest, 2013.04.17. 

 

 

 

 

 (aláírás)   Hadjadj-Aoul Ahmed  ügyvezető 

(a gyártó/forgalmazó nevében kötelezettség vállalására feljogosított aláíró neve, PH)  


