систЕмА сЕртиФIкАцri шлшктротЕ)сiltlноi гводrкцi
ЕНЕРГОСЕРТ_УКРАIНА

Орган з сертифiкацii трансформаторпого
та високовольтного обладнання
(ВIТ-сЕПРО)>
1о078

-------_----1

АТ <УкраТнськпй науково-досгriдний проектЕrl-

.}{ь
Зареестрований

конструкторськrrй та технологiчlпIй irrстrry"г
трапсформаторобуryваЕпя> (АТ (ВIТ>>)

Нацiональним агентством
з iжредитаIlii Украi'ни

СЕРТИФIКАТ ВIДПОВЦНОСТI
CERTIFICATE ОF COMORMITY

Зареестровано в peecTpi органу з сертпфiкацii за Jli
Registered at the Rесоrd ofcertification body under J{e
TepMiH дiiз
Теrm of validity is from

Есу UA.{o078.c.016_19
t2.07.2019 р.

до

l1.07.2021 р.

till

ТОВ <Пiдприемство <Таврiдз ЕлектрикУкраihа>,03(Б7, м. Киiв, вул. Гарматна,2,
код СДРПОУ 31576194

Сертифiкат видано
certificate is issued to

ПрlrстроТ комплеlснl захисry повlтряних лlнlй (решоузери) ceplT

Продукцiя*

PBA/TEL на найбiльlllу робочу напругу до 12l€, номiнальний
струм 630 А, струм термiчноТ стiйкостi
кД3 с, lсtiматичне
виконання та категорiя розмiщення Yf '2.5

production

укт зЕдl 8535
дкпп 2т.12.32

(код(и)УКТЗЕД.ЩПII)
G]KTZED, DKPPcode(s))

(повяа назва, Iип, вил марка торгова марка (mварний знак))
(completc ptoduct паmе, typ, kiпф model, merchandisc mat (trа&mдk)

Вiдповiдае впмогам
Comply with the rеquirеmепts

ДСry ЕС В2271-111:20lб

Producer(s)

ТОВ кПiдп риемство кТаврiда Елrепрrrк УкраТнаr

Мiсце(я) вrrробництва

мреса виробництва:

Place(s) ofproduction

1) 0З067, м. КиiЪ, вул. Гарматна,2;
2) 49006, м.,Е|нiпро, вул. Канатна,i40

Решtорери, lцо виробляються сорiйно з 12.07.2019 р. до 1{.07.202l р.
Контроль за сертифiкованою продукцiею здiйснюватr'tметься lцляхоl,
проведення технiчного наглядlу один раз за перiод дii сертифiката
вИповiдностi.

.Щодаткова iпформацiя

Additional information

Сертифiкат впдашо органом

з

сертпфilсацii

Certificate is issued Ьу the certification body

Оп the gюunds

7

ТОВ кПiдприемство <Таврiдз Елеприк YKpaiha>, 03(Б7, м. КиiЪ,
вул. Гарматна, 2, код еДРПОУ 31576194

Впробншк(п)

На пiдставi

(aЕС В22Т1-111:2012,lDT)

р.
(iжжж;ж"ъ,Ёiжffiжр

of

Органом з сертифiкацiТ трансформаторного та в/в обладнання
(В!Т_СЕПРО> АТ кУкраihський наухово_дослiдний проектноконструкторський та
технолопчнии
iнстицп
трансформаторобудуваннял (АТ сВlТr)
69069, YKpaiha, м. 3апорilшя, вул. Днaпровське шоGе,ll,
Тел/факс (061) 2846+42

Акrу обстеlкення виробництва М 11-19rOB вiд t1.07.2019 р.

Протоколу випробувань

трансформаторного та
1ф2Т360 вiд 17.10.201

М

ИаOа7-19

вiд

випрбувального цепру

',1.05.2019
Ат кВlТш. Атестат акредитацii

Керiвнпк оргапу

з слертпфiкацfi
Head of ceTtification body

Gергiйчук А,Ш.
прiзвищс)
family паmс)

SИпр

Чпппiсть сертrфiката вiдповiдвостi моrкпа первiрптr

з сертпфiкашБ що розмiщепа па
Validity of the Certificate of conformity carr Ье checked Ъп the data Бrii66ГЙ сеrtifiсаtЙп ЬЪdу at
*

Iнфрмацiя про об'екг сертифir<ацii яка дозво.rие його iлекпrфiryвати.

http:/lwwtлl.vit zp,rra

