
лъ 0t}21,*ф,iэ
дЕпАртАмЕнт полIцIi охорони

DELIRTMENT ()F тнЕ PoLICE ,sEC( iRITY

Серiя ЩЩС
Series !ItC

CERTIFICATE OF

TeplIiH дii'з
уаllаlrч Iеrп lrom

Продукцiя
Рrоdцсt

Вiдповiдас вимоfам
Ссщ|'оrms tо reqчiremепt!,

Сертифiкат видано
CertiJicctte i.c s tt е d t о

,Щодаткова iнформацiя
Ad d i l iопа l iпlоrmаliо п

на пiдставi
Оп the basis о|'

26 лютого 2020 р. до 26квiтня 202l р.

прилади приЙмальЕо-контрольнi (ППК) типу ',

"Оriоп NОVА" моделей та y скJадi згiдно з додатками
Всього: 8 моделей, 24 складових частин

кол УКТ ЗЕ!
\rKT ЗЕД code

2б.30.50

;Ё#iу#

ДСТУ EN 50lЗ1-3:20l4 (розл. 8): flCTY EN 50IЗ 1-1:20l 4 (п.7.2);ДСТУ
EN 501З]l-6:20|2 (розд. а); !СТУ EN 50136-2:2014 (розд. 4, 5);ДСТУ
EN 501З1-10:2014 (розд.4,5);!СТУ EN 50130-5:2014 (розд.8, 10, 12)

стчпiнi безпеки згiдно з додатками
категорiя передавання SP4 (четверта)
клас довкiлля II (другий)

Виробникпролукuii ТОВ..Т[РДС-l2r'.
р rod чt, l пч tt ч l acl tt rс r

2702|, м. Вiнниця,2-пров. Хмельницьке шосе, 8, код сдрпоу 25499704

TOB.,TIPAC-l2,,
21,02|, м. Вiнниця,2-пров. Хмельницьке шосе, 8, код СДРПоУ 25499704

прилади, що випус,каються серiйно
з 26.02.2О20 р, ло 26.04.2О21 р.

технiчний нагляд - один раз на pik в перiод дiт сертифiката вiдповiдностi

Сертифiкат видано
органом з сертифiкаuii
('erlilicate issuer]
Ьу tlie сеrtфсаtiоп body

01001, м. КиiЪ, вул. Малопiдвальна, 5, тел./факс (044) 206-з096, тел. 206-3950,206-з097

lP"_1"i9]': ПРN913-С/2020 вiд 2|.02.2020 р., ПРJ,,lч175-С12018 - IIPJ\b178-C/2018 вiд
22.10.20\8 р. (ВЛ ТЗоП ДЦс ЗоП, аттестат N 2Н693 вiд 14.08.2017 р,),
сертифiкат на систему управлiння якiстю lso 9001 м UA.8o050,008 QMS-18

вiд 27.04.2018p_._?*TepMiHoM дii до 26.04.202\р. (ОС СУ .ЩП "В iнницястандартметрологiя tl,

чення ЛЪ UA.MQ.011)

_*F

[ержавний центр сертифiкацii засобiв охоронного
призначення Щепартч.rry полiцiт охорони,
атестат про акредитацiю J\Ъ 1О071 вiд 08.11.2019 р,,

," i*_ о*". О.Д. Грицунiк
, \{ ,:..,_ ] пIдпис iй,trlали. пDl tвиtlrc

l 
- {,;i:*' 

,, ",,лigпаlurе iпitial.s, .tirпчпс,

Чиннiс гь сер гифiката вi_rповiднос гi
vожна леревiриlи в PeccTpi ОС ДЦС ]ОП
la lел.: -J80 44 20б З0 qh '






