СИСТЕМА СЕРТИФIКАЦIi ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНОi ПРОДУКЦfi
ЕнЕргосЕрт_)rкрАIнА
Орган з сертифiкацii трансформаторного
та впсоковольтного обладнання

(ВIТ-СЕПРо>)

}l} 1о078

АТ <<Украiнський цауково-дос;riдlrпй прOектнокопструкторський та технологiчппй iнстrrryг
трансформаторобул5rвання) (АТ dIT)'

Зареестровшrий

Нацiональним агентством
з акредrтгацii УIqpаЪи

СЕРТИФIКАТ ВIДПОВЦНОСТI
CERTIFICATE ОF COMORMITY

Заресстровапо в peccTpi оргаtlу з сертпфiкацii за Лit

Есу UA.lo078.c.018-19

Registered at the Rесоrd ofcertification body чпdеr J{!

TepMiH

дiiз

12.07.2019 р.

Теrm of validiý is from

l1.07.2021 р.

до

till

ТОВ <ПiдприемGтво <Таврiда Елекгрик YKpaiHar, 03067, м. КиiЪ, вул. Герматна, 2,

Сертшфiкат впдано
certificate is issued to

код GДРПОУ 3{576'194

Шодуль ком!пацiйний КШПЕL для реконструкцii розподiльнllх
прпстроiЬ 6-10 кВ з BaKyyMHllM вимикачем серii BBПEL (зriдно

Продукцiя*
рrоduсtiоп

додатку)

укт зЕд 8537
дкпп27.12.32

(код(и)УКТЗЕД Д{ПЦ
(UKTZED, DKPP code (s))

(повна назвц тиц вид, марка юрmва марm (товаршй знж))
(complete product паmе, ýре, kin{ model, meгcharrdise mark (lrаdеmц*)

Comply with the геquirеmепts

ДСТУ 3335-96 (ГОСТ 12.2,007..Ь96), п.п. 3.9, 4.3, 4.4, 4-9
ДGТУ EN 6227{-200:2015, п.п.5.3,5.1l,5.{М

Впробппк(п)

ТОВ сПiдприемство кТаврiдд Електрпк YKpaiha}, 03(Б7, м.

Вiдповiдас впмогам

(iж*ъ"ж;ж.-тiffiffiжжт)
.

Krri'B,

Ргоdчсеr{s)

вул. Гарматна, 2, код GДРПОУ 31576194

Мiсце(я) впробнпцтва
Place(s) of рюduсtiоп

ТОВ сПiдпрхемство сТаврiда Елекrрrк YKpaihar 03067, м. КrriЪ,
вул. Гарматна,2

,Щодаткова iпформачiя

Шqдулi комутацiйнi,

lцо вхробляютьGя серaйно з 12.07.20'19 р. до
за сертlфiкованою продухцiею здiйснюватпметься
Контроль
11.о7 .2о21 р.
lдляхом проведбння технiчною нагляду один раз за пврiод дГi сертифiката
вiдповiдностi.

Additional information

Сертпфiкат вплацо оргдпом

з

сертпфiкачii

Certificate is issued Ьу the certification body

Орrаном з сертпфaкацГa трансформаторного та вrв обладнання
сВlТ4ЕПРОr АТ rУкраiiнськrй науково-дослiднrй прооктноiнститут
технолопчни}l
та
конструкторськlй
трансформаторобудуванняD (АТ (BITD)
69069, УкраiЪа, м. 3апорilокя, вул. ДнiпровGьке шосе,l1,
Тел/факс

IIа

пйставi

Оп the grounds

Дкцl обстеження виробництва

м

284-5442

,l3-19/oB вiд l1.07.20t9 р.

ПротоколiВ випробувань М и_32_37-,19 вiД 14.05.2019 випробуваЛьноrо це}пру
трансформаторного та високовольтного обладнання Ат <BlTr. Атестат акредитацгi
tф2Т360 вИ l7.10.20lб р.

of

Керiвппк оргаЕу

(06,1 )

з

Gерriйчук А.М.

сертпфiкачii

Head of certifi cation body

Чпппiсrъ серrrrфiкетr вiдповiдпосri rrolKпr перевiрrrп в базi

Validity ofthe Certificate оfсопfоrmф сап Ье checked оп the data base
* Iнформацiя про об'екг сертифiкачii, яка дозвоJulе його йентифiкувати,
Information about production, which allows unequivocal identification.

прiзвиrre)
family Mrne)
Stamp

щорозмiщспе

пr

htф:/Iwrw.чitzр.ча

СИСТЕМД СЕРТИФIКДЦIi ЕЛЕКТРОТЕХНIIIНОI ПРОДУКЦfi
ЕНЕРГОСЕРТ_УКРАIНА
Орган з сертифiкацii трансформаторного
та впсоковольтного обладнаЕня

(ВIТ-сЕПРо>

л} 1о078

АТ <<Украiнськпй науково-дос.лiшпй прOектЕоконстрJrкторськпй та техпологiчrrпй iнстrrгут
трапсформаторобу.щrваншя) (АТ <<BIT>>)

Зареестрований

Нацiональним :гентством
з акредитацiТ Украiни

додАток

до сертифiката вИповiдностi
appendix to certificate of сопfоrmiф

Iф

Есу

UА.1 o078,c.0,1 8-t 9

<12

07.20'19 р.

N9

Назва продукцГi

1.

_кпi|з, _izoo, Kco:266;'-zTz, -zbi, -292, к_и, tlкФв; йкон, KPH{1_10, KPHJI1_10, KPH-lv, KPH-{0, ш-164,{9О, -rgt, -l95, -204, -208, ЯКНО (альбом АРТА.67612.022
=

виконання тrrпiв: KCO-2(YIU), -Д-l 3Б,

Д'|}

=

2.

Керiвппк оргапу

з

Сергiйчук A.ill,

сертпфiкачii

Head of сеrtifi cation body

трiзвпще)

frmily паmе)

Stmp

Чпппiсrь ссртпфкrте вiдповЦпоgтi пmrrr перевiршп в бrзi даi

Validф ofthe Certificde оfсопfоrmф

сап

Ь

checked оп the data base

* Iнформачiя про об'ект сергифiкачii', яка дозвоJи€ його iдентифiкувати,
Information about production, which allows unequivocal identification.

щорвrriщопе

шr

htф:/fwшч.чitzр.ча

