щ

о рга н

з оцш к^ю даош дності
ТОВ иЄВРО-ТИСКи

■(призначений орган з оцінки відповідності продукції вимогам
-технічниірегламентів згідно наказів № 1306 від 05.П.2013 р.,
№ 204 «ІД-24Ю2.2014 ^.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.)

№00080/и ;; :

Серія А А

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ
СЕРТИФИКА Т СООТВЕТСТВИЯ/СЕКТІРІСА ТЕ ОЛ/ СОМРОКМІТУ
Згідно статті 17 розділ 3 Закону України "Про підтвердження відповідності11 від 16.10.12 р. за № 5463-VI

Зареєстровано у Реєстрі ТОВ "ЄВРО-ТИСК " за № иА.ТК.089.0062/1-14
Зарегиетриро&аи & Реестре ООО "ЕВРО-ТИСК" под N2
Ке&$іеге(Гаі іКе КесогЦ о /ік е "ЕІЛЮ -ТУ8К" ЬЬС ипсіег №

Термін дії з -19 травня 2014 р. до 18 травня 2019 р.
~€рок дейетвия с
Тегіп 6/уаШ ііу р о т

Продукція

по
іо
Блоки керування системою теплої підлоги в комплекті з насосом,
артикулів: ЗРЕКЗК..., ЗРЕЯЗЗ..., ЗРЕКЗМ..., ЗРЕКЗМР...,
(де замість... - можливі літери та/або цифри, що визначають
відмінність за технічними характеристиками, що не впливають на
показники безпеки), запасні частини та комплектуючі до них.

8 4 іг

(код(й)УКТ ЗЕД; ДК~016)(код(ьі) ТНВЗДГ ДЇ00І6)
(ЦКТ2ЕО соде (з), ІЖШБ)

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

Продукция/
Ргохіисііоп

Відповідає вимогам
-Соответствует требованиям
~СотрІу т і\і Іке гедиігетепі

ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ безпеки низьковольтного електричного обладнання
(затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2009 р. N 1149)
згідно 3 ДСТУ 3135.0-95 (ГОСТ 30345.0-95)
(назва та позначення нормативних документів)/
(название и обозначение нормативних документов) /
(пате апсі сіепошііоп о / п о т а їш сіоситепіз)

__

"Кегті" ОтЬН Рапкоїеп ВаІіпІіоН 94447РіаШпд (Німеччина)

Виробник(и)
продукції
Изготовитпь првдукцт
Рг&іисег(5Ц

"Кетіі" ОтЬН Рапкоґеп ВаНпНої194447РІаіОіпд (НімеччинаУ

Мїсце(я)
виробництва
Меспку(а) производетва

"Кеппі" ОтЬН Рапкоїеп ВаМпіїої194447РІаіШпд (Німеччина)

"Сертифікат видано
Сертификат вьідан
Сегіфтіе І8 ізтесі оп

Модуль оцінки відповідності

В (сертифікат перевірки типу)

Модупь~оцепкисоответетвия
~С6]$огтіу~а$$е§тгпІ ш йиіе

Сертифікат видано органом з оцінки
відповідності'
- Сертификат видай органом по оценке еоответствия
.. Сегіі/ісаіе ії іззиесі Ьу іке со т ^т іїу аззезтепі Ьойу

На підставі
Ниосновании
Оп іНе ^гоигкіз о/

ТОВ "ЄВРО-ТИСК"г 61057гМ. Харків, вул.Пушкмська, 32,
корп.З, Код ЄДРПОУ 35625992, тел/факс (057) 706-46-30,
тел. 757-81-59, 757-81-60

Сертифікаційних випробувань , протокол № 2Н1071.91/1-14 від 12.05.2014 р.
ТОВ «ВЛ ТИСК-ТЕСТ» (61057, м. Харків , вул. Пушкінська, 32; атестат акредитації
№ 2Н1071 від 20.12.2012 &. р о 19.12.2017 р .ї

Керівник органу з оцінки віді
Руководцтедь органа по оцІнЩжм
И гаі <іїеоп$огтііу а зш т е щ Ьіау

О.Е. Сердюков
Ш д пї$^

(ініціаЩЩізвище}
(цницшльї'-фамилия)/(іпіїіаЬ, /атіїупате)

О РГАН

З О Ц Ш К № В Щ П О В ІД Н О С Т І

ТОВ "ЄВРО-ТЙСКТ ІГ

І

(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
торгівліУкраїни, номер призначеного органу ІІА.ТК.089.
Акредитований у Національному агентстві з акредитації України
“ (атестат акредитації № Ю146 від 02.08.2013 р.)
№ 00080/2. ;;

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ СИСТЕМИ ЯКОСТІ
СЕРТИФИКА Т СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЬІКА ЧЕСТВА/

СЕЙТІРІСАТЕ ОР о и л и т у ЗУЗТЕМ АРРРЮУАІ.
Згідно статті V7 розділ 3 Закону України "Про підтвердження відповідності" від 16.10.12 р. за № 5463-УЇ

Зареєстровано у Реєстрі ТОВ "ЄВРО-ТИСК " за № ЦА.ТК.089.0062/2-14
Зарзгистрирован е Реєстре ООО "ЕВРО-ТИСК" под №
Яе£ШегесІ ШіНе Кееог4 о/іНе "Е1/ЯО-ТУ8 К " ЬЬС ипсіег №

Термін дії з 19 травня 2014 р. до 18 травня 2019 р.
Срок действия с
по
~Телп (УруаШіїурот
іо
Блоки керування системою теплої підлоги в комплекті з насосом,
Продукція

8413

артикулів: 8РЕР8К..., 8РЕП88..., 8РЕК8М..., 8РЕР8МР...,
(де замість ... - можливі літери та/або цифри, що визначають
відмінність за технічними характеристиками, що не впливають на
показники безпеки), запасні частини та комплектуючі до них.

Ргосіисіїоп

Відповідає вимогам
"Соответствует требованиям
- Сотріу ууНИ ІНе гециігетепі

(код(и) УКТ ЗЕД; ДК 016)
(код(ьі) ТНВЗД; ДК-016)—
(ТЖТ2ЕО сосіе (з), ОК-Є16)

Повна назва, тип,вид, марка, (товарний знак))
Полное название, тип, вид, марка, торговая марка (товариш знак)/
(сотріеіе ргосіисі пате, іуре, кіпй, тосіеі, тегскатісіе тагк (ігасіетагк))

Тіріздукция/

ТЕХНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУ безпеки низьковольтного електричного обладнання
(затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2009 р. N 1149)
згідно З ДСТУ 3135.0-95 (ГОСТ 30345.0-95)
(назва та позначення нормативних документів)/
(название и обозначение нормативних документов)/
(пате апсі сіепоіаііоп о/погт аїт сіоситепіз)

"Квіті" ЗтЬН Рапкоїеп ВаМпІюї194447РІаіИіпд (Німеччина)

Виробник(и)
продукції
И ш т овитєль продукции
Р го^исеф )—

"Кегті" (ЗтЬН Рапкоїеп ВаЬпЬої194447РІаіИіпд (Німеччина)

Сертифікат видано
Єертификат вьідан
"СегТфсаІе із'щиесі оп

О (забезпечення якості виробництва)

Модуль оцінки відповідності
М одульлценки соответствия
--С оїф гт іїут зеїт епі тойиіе

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

~СегН]ісаіе іттпесі Ьу ІНе еот/огтіїу аззезш епі Ьоду

На підставі
Н аоснобт т
■Оп ійе згоипсії о/

Звіт
у за результатами оцінки системи управління якістю
Звіту
№77? 089.14-0654.23.ТЯ СУЯ від 12.0&.2014р.
ТОВ "ЄВРО-ТИСК" (61057, м. Х&рків/@ул. Пушкінська, 32, корп.З)

О.Е. Сердюков
-{тщіат, прізвище)~(инициапьі, фамилия}/
(іпШаЬ, /атіїу пате)

