АЕКЛАРАПЛПЯ

.. про.вIдповIднIсть.

продукцii вимогам Технiчниli рЪгламентiв з Ълектромагнiтноi cyMicHocTi
обладнання, низьковольтного електричЕого обладЕання та безпеки машин

(назва постачальника, адреса, код за

в особi диреrсгоrrа

Горського Ю.О.

(посада, прiзвище, iм'я та по батьковi упов|rовФкевоi особи)

пiдтверджус, що продукцiя Обладнапня для коrrдицiювання повiтDя торговельноi маDки
"CLINTI': чиллери. тепловi насоси та комплектчючi до пих (асортимент згiдно додаткч.55
моделей). код УКТ ЗЕД 8418
(повна назва продукцii та код УКТЗБД)

виробнlluтьа 'G.I Iпdustrial Ноldiпg S.tэ.A', Via Мах Рiссiпi ] ]/] 3. 33050. Riуigпапо (UD,) Italy.
Imалiя (вuробнuчi полоuli: "G.I lпdustfial Ноldiпg Riуigпqпо рlапt", l/iа Мах Picciпi ] ]/]3. 33050,
Rivigпапо (UD)Italy, Imалiя: "G,I lпdustrial Holdiпg Pioye di Sacco оlапt". Via J.Keplero, 27. 35028
Pioye di Sacco (PD) ]taly, Imалi
вiдповiдае вимогам Теяliчнuх tэеzламенmiв з е.qекmромаzлimноi cy.furicHocmi облаdнання 1па
н ч зьковольmнtlло слекmпtчноzо облаdнання mа mехнiчнtllо lэеела.ttенп_ч безпекч MautuH Лсту EN
б0201-1:2001, ДСТУ EN 50081-2-2003. ДСТУ IEC 6]000-б-2:200В
.Щекларацiя складена на пiдставi:
о серmцфiкапа Ng UА.ТR,Oб 1.000323-] б Bid 25.05.201б р.. BudaHozo ооВ ТоВ "орзgц__з
серmuфiкаuii " ПоомСmанDаоm", 49000, м. Пнiцлопеmровськ, вул. Комсол,tольська. 5 б :
о пэоmоколiв вuпообувань NЬNр0525.03/]бХ], 0525.01/]бХ] Bid 25.05.20]6 о.. BudaHtlx ВЛ ТОВ
"УКРПРОМ,ЦДБ" науковuй вuпообувально-сеоmuфiкацiйнuй uенmtэ, 03 ] 7(), ,l,t. Кцi'в,
в.у"ц. Тусачевськоzо, буd. 44, оф. 77, апесmаm акоеdumqui| N9 2Н] ]52 Bii
]0.09.20]3 р. dо 10,09.2018 р.:
о mехнiчноldокчменmаl!ii.
.Щекларацiя поширIосться на:
ОбЛаi)нання Dля конOuuiловання повimря mоrэzовельноi маркu "CLINT": чuллерu, mепловi насосu mа
кО.мплекmwочi dо нuх. u!о б u?оmовлялоlпься серiЙно mа ввозяmься в Украiну з 25.05_20]6 о. dо

2l!z2

flекларацiю скJIадепо пiд цiлковиту вЦповЦальнiсть

Ю,О. Горський

(ПБ уповrоваженоi особи постачальника)

у лобровiльному порядку в органi з оцiнки вiдповiдностi ТОВ 'ОС
1,49000, м. ДнiлропЕгровськ, вул. Комсомольська, 56 (б поверх), к, 2,З

,Щеклrрачiя про

"ПромСтаЕдарт",
(декларацiя дiйсi{а
урахуванням вимоf
OcTaHHi двi цифри року, в

змiн в консгрукцiю, скдад або техяологiю виробцицтва). Декларацiя складепа з

UА,тR.061.D.011бз-16

1!Iаркування нацlонмьниNl знаком

25 травня 201б р.

р9сстрацiйний N!

дата росстрацll

О.Ю. Шулюпiн
тел. (051) 1l7-41-46 та на сайтi органу з оцiнки

Чиннiсть декларачii про
вiдповiдностi Тов <ос
дйсIlий

201]л.

TcpMiH дi'i лекlrарацij ло

г-

Засryпник керiвпика
Оргапу з оцiнки вЦпов

докr19tвI{I

24 травня

rrд всIЙ тЕриторIi

Jк}дlци

докумЕнт дйсний нА всlй тЕриторri },IФАiни

z

J\ф

!одаток до декларацii про вiдповiднiсть
UА.ТR.()б1.D.011бЗ_16 вiд 25 травня 201б р.

Обладнання для коrцицiювавпя повiтря торговельноi марки I'CLINT":
чиллери, тепловi насоси та комплектуючi до них, моделi: ОI-66***, ALCZ***, ALCY***,
СНД***, MR***, СRд***, RLсK***, C'W'W**,t, MEД*r,*rWLcK*,**,wlJcz***, wLcY***,
RWC***, RTA***, МЕА***, RCA***, DCR***, МН***, ROTK*",*, МОДК***, MORK*'r*,
ЕYМY***, DRсK***, DRсY***, Fvwil**, FIw***, HWW***, TcW***, UTw***,
"ur11***,
ОvwМ***, ОYwF***, o\,r\\/r,**,OIW!Irr*, OH\ry**,t, oMw***, WTcr(*il, cwT***, cLK***,
IM, SL, HR, HRT, MN, cR, IS, SPU, SPD, рY2, рY3, лG, Fс, нW HWS, KS
Всього: 55 позицiй
де замiсть позначення <<***>> MolKyTb бути чифри або лiтери, що позначають варiанти
конструкцiI, якi пе впливають Еа показники безrrеки

Засryпник керiвника
Органу з оцiнки вЦповiдностi

О.Ю, Шулюпiп

мп
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