систЕмА сЕртиФIкАцIi ЕлЕктротЕхнtIIноi гrrодvкцri
ЕнЕргосЕрт_)rкрдiнд

Орган з сертифiкацii трансформаторного
та впсоковольтного обладнання

(ВIТ-сЕПРо>

лlь

1о078

АТ <<Украiнськпй науково-дочriдпий прOек]ноконgfрукторський та технологiчшпй iнстlтгут

Зареестрований
Нацiональним агентством

трапсформаторобущrвапня>) (АТ

з акредитацiТ УкраiЪи

dIT)'

СЕРТИФIКАТ ВЦПОВЦНОСТI
CERTIFICATE ОF COMORMITY

заресстровапо в peccTpi органу з сертпфiкацfi за Лi
Registered at the Rесогd ofceгtification body чпdег Л!
Термiш

дiiз

Есу UA.1o078.c.Oi9-19
12.07.2019

Теrm of validiýz is frоm

Сертпфiкат в!.дано
certificate is issued to

р.

до

till

ТОВ сПiдприемство кТаврiда Елеrтрик УхраiЪаr, 03о67, м. КriЪ, вул. Гарматна, 2,
код €[|РПОУ

31576194

illодуль комlпацiйний KiiпEL для реконструкцГi розподiльних
пристроiЪ 6-10 кВ з вакуумнхм вимllкачем серГi ввпЕL (зriдно

Продукцiя*
production

11.О7.2021р.

додатку)

_
(повна назвц тиц вид, марка, юрm"u
"ар*а
(complete pюduct паmе, type, kind, model, mегсhалdisе
mаrft (Eademart))

1rоrарrrйirа*)-

укт зЕд 8537
дкпп 27..l2.32

(код(и)УКТЗЕ[ flKlГt)

(UKTZED, DKPP code (s))

Вiдповйас впмогам

ДСТУ 3335-96 (ГОСТ 12.2.007.4_96), п.п. 3.9,4.3,4.4,4.9
ДСТУ ЕN 62271-200:2015, п,п.5.3, 5.11,5.{04

Впробнпк(п)

ТОВ кПИпРиемство сТаврiдз Елеlrтрик YKpaiHar, о3(Б7, м. КиiЪ,
вул. Гарматна, 2, код еДРПОУ 31576194

Comply with the rеqчirеmепts

'iжJ}ът
Рrоdчсег(s)

Мiсце(я) впробпrrцтва
Place(s) ofproduction

ТОВ сПiдприемство tТаврiда Електрrк YKpaihar 49оо6, м. f|нiпро,
вул. Кенатна, {40

.Щодаткова iпформацiя

Шодулi комугацiйНi, lцО впробляютьсЯ серiйнО

Additional iпfоrmаtiоп

з l2.07.2019 р.

до

11.о7.2021 р. Контроль за сертифiкованою продукцiею здiйснюватl,tметься
lllляхом проводення тохнiчного нагляду одхн раз за перiод дГi сертифiката

вiдповiдностi.

!ерlgфiкатВшдавооргапомзсертпфiкацii Органом з сертифiкацГi трансформаторноrо та в/в обладнання
(вIт€ЕпРОr АТ <УкраihськнЪ науково-дослiдний проектноbody
конструкторськrrЙ та
технологiчний iнстпцп

Certificate is issued Ьу the ceгtification

трансформаторобудуванняD {АТ <BlTr)
69069, YKpaiha, м. 3апорillоltя, вул.,t|нiпровське шосе,1
Тел/факс

IIа

пiдставi
of

Акту обсте:кення виробництва

м

(061 ) 284-54_42

1,

13-19/ОВ вiд 11.07.2019 р.

ПротоколiВ випробувань lФ и-32-37-19 вaД 14.05.2619 вrrпробувального центру
1_Рlщформаторного та високовольтного обладнання АТ cBlTi. dTecTaT акредитацi;

Оп the grоuпds

tф2Т360 вiд 17.'10.20{6 р.

Керiвппк opraпy

з

сертпфiкацii

Head of certification body

Gергiйчук А.М.

htф:/lшuчit.zр.ча
* Iнформачй про
об'скт

серифiкацii, яка дозволя€ його iдентифiryвати.
Information about production, which allows unequivocal identifi cation.

СИСТЕМД СЕРТИФIКДЦIi ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНОi ПРОДУКЦfi
ЕНЕРГОСЕРТ-УКРАIНА
Орган з сертпфiкацii трапсформаторного
та високовольтного обладпаншя

,--

(ВIТ-СЕПРо>)

Jt{} 1о078
Зареесгрований
НаIiональним агентством

АТ <Украiнський шауково-дослйшrй пtrDоектпоконстрJrкторськпй та техпологiчнпй iнстrгуг
трапсформаторобущrваппяD (АТ dIT)'

з tкредитацii Украiни

додАток

до сертифiката вИповiдностi
appendix to certificate of conformity

1ф Есу
< 12 r
м
1.

2.

UA.1o078.c.019-19
07.2019 р.

t\-YlY, П-А, П-^'I, 'r-^""
комутiцlrний модуль дrlя модернiзацГi штатнИХ ВЭ КРУrКРУН ТllПaВ: lt-ll.Y, П-lY, Gslш, ST-7 (альбом
кз{l2,
кэ_10,
ку_{0ц,
кру2-{0,
K-xxvl, K-xд/ll, к€4, к-з7, K-20,1, крrO_у4;кi10-500,
АртА.674512.022 д3)
а ВЭПЕL: К47, К,49, к_59, к_
КомутацiйниИ модул
ку_10, рн_6, шввкруэ-6(10)в,
крз-l0,
кш-{(ш),
л(м),
1о4, к-204 эп, км-lФ (ззвд, лэlrз), круЙ-оtiо)
(альбом
АртА.674512.022
д4)
(SG1-6-20r800-01)
,0, bSIM

Керiвшпк оргапJr

з

Gергiйчук А.iЛ.

сертпфiкацii

Head of certiГrcation body

Чнппigгь серlтфiкате вЦповЦпоgri rrожпе первiрвтп в бrзi лапях

чыiой

ог*lъ

сйiлсле
пр об'скт

of

сопfоппý сап Ь chckedbn ье dмbase of

прiзвшле)

fшпфпшrc)

tlre ceгtification

* IнформачЙ
сертифiкшrii', яка дозволяе його iдентифiкувати,
lnfoimation about production, which allows unequivocal identification,

Ыу

щорозпiщепr rа
at

http://www.vitzp.ua

