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АЕкААрА[л

п ро. в Iдпов,Iдн ICTb.

продукцii вимогам Технiчни* р'егламентiв'з'електромагнiтноi cyMicHocTt
обладнання, низьковольтЕого електричного обладнання та безпеки машин
Коамського Iвапалотельникова. 14lЗ4. код €ДРПОУ

(назва постачмБникa адреса, код за

в особi

директора Горського Ю.о.

40181б37. тел. (044) 502-00-б0
€ДРПОУ)

(пооада, прiзвицq iм'я та по батьковi уповноважеяоi оооби)

пiдтверджуе, що продукцiя
"CLrNT" - компDесоDно-конденсатоDцi блоки та комплектчючi до них. моделi: МНА***.
MRA*** .IM. SL. СТ. СС. RX'. RL. VS. ВР. F'F'. СР. MN. CR. IS. RP. АМ. AG. де здмiсть
позначення <<***>> моэкуть бlrти цифDи дбо лiтери. що позначають вапiднтп констрчкцii'. якi
(повна назва продукцii та код

ьпробtlпцтьа'G.IIпdustriаlНоldiпgS,р.А'.ViаМахРiссiпi]]/]3,33050,Rivigпапо(UD)Itаlу.

Imалiя (вuробнччi полоuli: "G,I Iпdustrial Ноldiпg Riуiqпапо рlапt", Via Мах Picciпi ] l/l3. 33050,
Riyignaпo (UD)Ilal1). Imалiя: "G.I Iпdustrial Holdiпg Pioye di Sacco Dlапt", l/ia J.Keplero, 27, 35028
Pioye di Sacco (PD) Itqly, Imалiя)

вИповiдае впмоrам Технiчнuх рееламенmiв

з елекtпромаzнimноi cyMicHocmi облаdнання

лtuзьковольmноео елекmрuчноzо облаdнання mа mехнiчноzо рееламенmу безпекu Mau,tuH

б0204-1:2004,

пСТУ

па

ДСТУ EN

.Щекларацiя складена на пЦставi:
серmuфiкаmа Np UA.TR.06].000324-] б Bid 25.05.20Iб р., вudаноzо ооВ ТоВ "OpzaH з
сеоrпuфiкацii "ПоомСtпанdарrп", 49000, ллl, Днiпоопеmровськ, вул. Комсомольська. 56:
проmоколу вuпробувань Ng 0525.02/1бХ] Bid 25.05.20lб р,. BudaHozo ВЛ ТоВ "УКРПРоМЛАБ"
науковuй вuпробувально-серmuфiкаuiйнuй ценmр. 03]70. м, Kui|B, вул, Тухачевськоzо, буd. 44.
оф,77,
:
mехнiчноl' dок,чменmачii'.

о
о

аmесmаmакреi

о

.Щекларацiя поширюсться на:

mооzовельноl' MapKu "CLINT" - компоесорноKoHDeHcamopHi блокu па комплекmуючi do нuх. моdелi: МНА***, MRA**+ , IM. SL, СТ, СС, RF. RL,
VS. ВР, FF, СР. MN, CR. IS, RP, дМ, AG, dе залliсmь позначення к***> моэючпь бvпч uuфрu або
лiперц, tuo позначаюmь варiанmц консmоукuit\ якi не вплuваюmь на показнuкu безпекu, ulo
вuеоmовлялоmься сеоiйно tпа ввозяmься в YKpalHy з 25,05.20]б р. do 24,05.20]7 о,, коd УКТЗЕД 84]5

Облаdнання

dля конduцiювання повiпря

.Щекларацiю складено пiд цiлковиry вiдповйальнiсть

Ю.О. Горський

(IIБ у"о""о"а*ено',' оф

(лосада)

{екларачiя

аобровiльному порядку в органi з оцiнки вiдповiдностi ТОВ 'ОС
49000, м. ,Щнiпропстровськ, вул. Комсомольська" 56 (6 поверх), к. 2,3
змiн в ковсгрукuiю, склад або техяологiю виробяичтва). ,Щекларацiя склцева з

про

l,

"ПропrСтан.ларт",
(лекларацiя дiйсна

урахуванням вимог ДСТУ
ocTaHHi двi цифри року, в якому
ресстрацiйний N9

Засryпник керiвника
Органу з оцiнки

у

нацlоцzuIьцим

оргав з
оцiнки

24травня20|7
TepMiH

р.

г-

дii декларацii до

О.Ю. Шулюпiп

z
са

Чиннiсть декларацii про

(057) 7l1-41-46 та на сайтi органу з оцitrки
док}мЕнт дйсний яА всIй тЕрлrтоиI жрАIни

