ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ "ЄВРО-ТИСК"
(призначений орган з оцінки відповідності продукції вимогам
технічних регламентів згідно наказів № 1306 від 05.11.2013 р.,
№ 204 від 24.02.2014 р. Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України, номер призначеного органу 11А.ТЯ.089.
Акредитований у Національному агентстві з акредитації України
(атестат акредитації № 10146 від 02.08.2013 р.)
№ 00077

СЕРТИФИКА Т СООТВЕТСТВИЯ/СЕКТІРІСА ТЕ ОЛ/ СОМРОЯМІТУ
Згідно статті 17 розділ 3 Закону України "Про підтвердження відповідності” від 16.10.12 р. за № 5463-УІ
Зареєстровано у Реєстрі ТОВ "ЄВРО-ТИСК " за № УА.ТР.089.0059-14
Зарегистрирован в Реестре ООО "ЕВРО-ТИСК" под №
Ке£І8ІегесІ аі іке Кесогсі о/(ке "ЕІ/ЯО-ТУ8К" ЬЬС ипЛег №
Термін дії з 19 травня 2014 р. до 18 травня 2019 р.
Срок действия с
по
Тегт о/чаШіїу /гот
іо
Продукція
Нагрівачі електричні (тени) - арт. ІЕ О ...,

8516

запасні частини та комплектуючі до них,
де замість ... - можливі літери та/або цифри, що
визначають відмінність за технічними характеристиками,
___________ що не впливають на показники безпеки___________
П родущ ия/
р
,
.
ґго а и с и о п

_____________________

Повна назва' тип’вид’ марка, (товарний знак))
Полное название, тип, вид, марка, торговая марка (товарний знак)/
(сотріеіе ргосіисі пате, іуре, кіпсі, тосіеі, тегсИатісІе тагк (Ігасіетагк))

(код(и) УКТ ЗЕД; ДК 016)
(код(ьі) ТНВЗД; ДК 016)
(ІЖТ2ЕО СОСІЄ (з) ОК 016)

Відповідає вимогам

ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ безпеки низьковольтного електричного обладнання

Соответствует требованиям
Сотріу м>іік іке ^е^иі^етеп^

(затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2009 р. N 1149)
ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ з електромагнітної сумісності обладнання
(затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. N 785)
____________________ згідно з ДСТУ С/5РЯ 14-1:2004, ДСТУ 3135.54-97____________________
(назва та позначення нормативних документів)/
(название и обозначение нормативних документов)/
(пате апсі сіепоіаііоп о/погтаїіхе сіоситепіч)

Кеппі СтЬН” Рапкоїеп Ваіїпіюї 194447 РІаііІіпд (Німеччина)

Виробник(и)
продукції
Изготовитель продукции
РгосІисег(8)

Місце(я)
виробництва

'Кеппі СтЬН” Рапкоїеп ВаКпіїої194447 РІаііІіпд (Німеччина)

Место(а) производства
Ріасе(з) о
/ргосіисііоп

Сертифікат видано

Кеппі СтЬН” Рапкоїеп ВаНпІюТ194447РІаііІіпд (Німеччина)

Сертификат вьідан
Сегіфсаіе із шиесі оп

Модуль оцінки відповідності

В (сертифікат перевірки типу)

Модуль оцеики соответствия
Соп/огтііу а88е88теп1 тосіиіе

Сертифікат видано органом з оцінки
відповідності

ТОВ "ЄВРО-ТИСК", 61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 32,
корп.З, Код ЄДРПОУ 36625992, тел/факс (057) 706-46-30,
тел. 757-81-59, 757-81-60

Сертификат вьідан органом по оценке соответствия
Сегіфсаіе із іззиесі Ьу (Не сот/огтіїу а88е88теп1 Ьосіу

На підставі
На основании
Оп іке %гоип(І8

^ Сертифікаційних випробувань, протокол № 12-НО-0026.11 від 25.06.2013 р.
випробувальна лабораторія “ЕІесігозиіззе” Ілїрртепзігаззе 1 СН-8320 Реіїгаїіоіі ЗшіігеІапсІ
---- / /
/

// / оіпПОВч.аЬ
а й ® в \\ \ \
.
Керівник о^ган^з оцініщ відповідності

!/»

.

11

Руководите\ь оргаЦ$ііїЬ^оценке соответствия/
Не асі о / соп/огтіїу а88е$8т$& Ш іу
(

/

М ,І£/М .П ./8іатр

ч . ---------------

.^
(

у
(

_____________
* (підпис)
/ (под/гись)

О.Е. С ердю ков
(ініціали, прізвище)
(инициальї, фамилия)/

ОРГАН З ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ
ТОВ ”ЄВРО-ТИСК”
(призначений орган з оцінки відповідності продукції вимогам
технічних регламентів згідно наказів № 1306 від 05.11.2013 р.,
№ 204 від 24.02.2014 р. Міністерства економічного розвитку і
торгівлі України, номер призначеного органу ІІА.ТК.089.
Акредитований у Національному агентстві з акредитації України
(атестат акредитації № 10146 від 02.08.2013 р.)
№ 00078

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ СИСТЕМИ ЯКОСТІ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЬІ КАЧЕСТВА/
СЕКТІРІСАТЕ ОР ОІІАиТУЗУЗТЕМ АРРКОУАІ.
Згідно статті 17 розділ 3 Закону України "Про підтвердження відповідності” від 16.10.12 р. за № 5463-УІ
Зареєстровано у Реєстрі ТОВ "ЄВРО-ТИСК и за № ІІА.ТВ.089.0060-14
Зарегистрирован в Реестре ООО " ЕВРО-ТИСК " под №
Ке£І$ґегесі аі іке Кесогсі о/іке "ЕІ]КО-ТУ8К”ЬЬС ипсіег №
Термін дії з 19 травня 2014 р. до 18 травня 2019 р.
Срок действия с
по
Тепп о/уаіісііїу /гот
іо
Продукція
Нагрівані електричні (тени) - арт. 7.Е0...,

8516

запасні частини та комплектуючі до них,
де замість ... - можливі літери та/або цифри, що
визначають відмінність за технічними характеристиками,
___________ що не впливають на показники безпеки__________
(код(и) УКТ ЗЕД; ДК 016)
(код(ьі) ТНВЗД; ДК 016)
(ЦКТ2ЕО сосіе (з), ОК

Повна назва, тип,вид, марка, (товарний знак))
Полное название, тип, вид, марка, торговая марка (товарний знак)/
(сотріеіе ргосіисі пате, іуре, кіпсі, тосіеі, тегсНатШе тагк (ігаїіетагк))

Продукция/
Ргосіисііоп
Відповідає вимогам

ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ безпеки низьковольтного електричного о блад

Соответствует требованиям
Сотріу
іке ^е^иі^етеп^

(затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2009 р. N 1149)
ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ з електромагнітної сумісності обладнання
(затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. N 785)
____________________ згідно з ДСТУ СІЗРР 14-1:2004, ДСТУ 3135.54-97 _______________
(назва та позначення нормативних документів)/
(название и обозначение нормативних документов)/
(пате апсі сіепошіоп о/погтаїіме сіоситепії)

“Кеппі СтЬН” Рапкоїеп Ваіїпіюї 194447 РІайІіпд

Виробник(и)
продукції
Изготовитель продукции
Ргосіисег(з)

“Кегті СтЬН” Рапкоїеп ВаНпНоН 94447

Сертифікат видано
Сертификат вьідан
Сегіфсаіе із іззиесі оп

О (забезпечення якості виробництва)

Модуль оцінки відповідності
Модуль оценки соответствия
Соп/огтііу аззеззтепі тосіиіе

Сертифікат видано органом з оцінки
відповідності
Сертификат вьідан органом по оценке соответствия

ТОВ "ЄВРО-ТИСК", 61057, м. Харків, вул. Пушкінська, 32,
корп.З, Код ЄДРПОУ 36625992, тел/факс (057) 706-46-30,
тел. 757-81-59 , 757-81-60

Сегі'фсаіе із іззиесі Ьу (Не сот/огтіїу аззеззтепі Ьосіу
Звіту за результатами оцінки системи управління
№77? 089.14-0654.23.77? С У Я в ід 12 .0 5.20 14 о.
ТОВ "ЄВРО-ТИСК " (61057, м
Пушкінська,
, корп.З)

На підставі
На основании
Оп іке §гоипсІз о/

Керівник органу з ощі цсн івідл
Руководитель оргагіЇЇ по Оценке сор
Неасі о/соп/от іМ азз/зз

0в^пь

НОСТ1

О.Е Сердюков
(ініціали, прізвище)
(инициальї, фамилия)/
(іпіііаіз, /атіїу пате)

