СЕРТИФIКАЦIi ЕЛЕКТРОТЕХНItIНОi продукцIi

систЕмА

ЕнЕргосЕрт_укрАiнА

Орган з сертифiкацi'i трансформаторного
та впсоковольтного обладнашня

(ВIТ-сЕПРо))

ль 1о078

АТ <Украiпськпй науково-дос.лiднпй щюектноконструкторськпй та техпологiчнвй iHcTrryT

Зареестрований

трансформаторобудrванпя)> (АТ

Нацiональним €геЕтством
з iжредитацiТ УкраiЪи

dIT}'

СЕРТИФIКАТ ВIДПОВЦНОСТI
CERTIFICATE ОF COMORMITY

Зареесгровашо в peecTpi оргапJr з сертпфiкацi[ за Лi
Registered at the Record ofceгtification body under }{!
TepMiH дfiз
Теrm of validity is from

12.07.20'19 р.

till

код GДРПОУ 3157619,1

certificate is issued to
production

11.О7.2О2l р.

до

ТОВ <ПiдпрIGмство сТаврiда Електрrк YKpai:Her, 03067, u. КlriЪ, вул. Гарнатна, 2,

Сертпфiкат впдано
Продукцiя*

Есу UA.lo078.c.0{7-{9

Обмежувачi перенапруги нелiнiйнi серГi ОПНrТЕL, IлаG напруrх
до 10 кВ
(повна назва" шц вид, марка. юргова марка (mварнпй знак))
(complete pюduct паmе, ýр, kind, model, mеrсhапdire mTk (trademark))

Вiдповiдас вшшоmм

укт зЕд 8535
дкпп 27.12

(код(ш)УКТ3ЕЛ Д(IПD
(UKTZED, DKPP code (s))

Comply with the rеqчiгеmепts

дстУ ЕN 600994:20tб

Впробнпк(ш)
Ргоduсеr(s)

ТОВ rПiдпрrlемство кТаврiда Електрик YKpaTHar, 03067, м. КпiЪ,
вул. Гарматна, 2, код еДРПОУ 31576194

Мiсце(я) впробппцтва

ТОВ кПiдприемство кТаврiда Електрик YKpaihar

(ЕN 600991z2O14,lDT)

р.9

'Ёх;;,ж;ж,ъ?ff#ffi;жi'

мр€са

Place(s) ofpгoduction

виробництва:

1) 03067, м. КнiЪ, вул. Гарматна, 2;

2}

49006, м. f[нiпро, вул. Канатна, {40

Обмеryвачi перенапруrЕ, lцо виробляються серiйно з 12.07.20'19 р. до
11.ОТ.2О21 р. Контроль за сертrфiкованою продукцiею здiйснюватrметьGя

.Щодаткова iпформашiя
Additional iпfоrmаtiоп

lлляхом проведення технiчного нагляду одпн раз за перiод дГi сертифiкаrта
вiдповiдностi.

СертшфiкатвпдаЕооргадомзсертпфiкацii

Certificate is issued Ьу the certification

body

з сертифiкацji трансформаторного та в/в обладнання
сВlТ4ЕПРОr АТ сУхраihськиЙ науково-дослiднrЙ проектнООрганом

конструкторський

та

технологlчнии

трансформаторобудуванняD (АТ cBlTr)

iнстltтlп

69069, YKpaiha, м. 3апорirокя, вул.,Щнiпровське чlосе,1 1,
Тел/факс (061 ) 284-54.42

На

пiдставi
of

Оп the gюunds

Акry обстеlкення виробнхцтва tФ 'l1-19rOB вiд'l'1.07.2019 р.
Протоколiв випробувань М И-31-37-19 вiд 14.05.20'19 вппробувальноrо центру
трансформаторного та висоховольтноrо обладнання АТ cBlTr. Атестат акрqдrтацГi
tф2Т360 вiд l7.{0.20lб р.

Сергiйчук А.ii.

Керiвппк opпrкJr з сертпфiкапfi
Head of certification body

farnilynmIe)

Чппrriсть серrrфкета вiлповiллосгi rrшпа перевiрптrr в базi
VаIidф oftfie Certific*e of сопfоrmф сап Ье checked оп the ddаbase'
* Iнформачiя про об'ект сертифiкачii', яка
дозвоJul€ його iдентифiкувати'
Infoгmation about production, which allows unequivocal identification.

ровпiщепаша

htф:/Iшw.yitzр.uа

