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СЕРТИФIКАТ ВIДПОВIДНОСТI
СЕРТИФИКДТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE OF CONFORMITY

Зареестровано в peecTpi
ТоВ (УкРсшртrоrквЙШН> за "]tlb UA.1 о393.0001 3-22
Зарегистрирован в реесФе ООО кУКРСЕРТИЪИКЕfuНо подrТs7
Registered al the Record of LLC "UKRCERTIF\CATION" uпdеr Ns

Термiндiiз 14 сiчня 2022до 13 сiчня 2025
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Соответствует требованиям/
Соmрlу with lhe requiremeпls

Виробник (и)
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Prodtrcer (s)

Сертлlфiкат видано
Сертификат выдан/
Certфcate is issled оп

На lliдcTaBi
I-Ia основпнии/
Оп the,grouпds о!
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Direct:or of the cottforпily аssеssпепl botly

Комплект пожежноТ сигналaзацii радiоканальний адресний у
складi: SPR_l0R "Сповiщувач пожежниЙ ручний адресниЙ
радiоканальний", SPD-IOQR "Сповilцувач пожежний димовий
адресн и Й радiоканальн и й ", ArtonRL_1 "Базова стан цiя"

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД
26.30.50_80.00
код Дкпп, okП

Додаткова iнформацiя комплект пожежноТ сигналiзацli радiоканальний адресний у с.Фадi: SPR-
.Щополнительнм информаuия/ 10R "Сповiщувач пожежний ручний адресний радiоiанальний'', spD_loQRAdditioПal iПJОrmаliОП "Сповiщувач пожежний диЙбвиИ адрЪсниЙ Ёад'ьк."альний,,, дrtопRl-l

"Базова станцiя", що виготовляеться серiйно з 14.01.2022р, до
13.01.2025р. з проведенням технiчного нагляду за сертифiкованою
продукцiею один раз на 1,5 року

серr,ифiкат видано органом Орган з оцiнки вiдповiдностiтов кукрсЕртtФtкЕйшнD
з оцi.нки вiдповiдностi 33018, м. PiBHo, вул. курчатова, 62fl, тел. +38073-77-з21-77,
Сертификат вылан органом оценки соответствия/ . e-mail:ukrcertification@ukr.net, bttpJ:lluKrcertification.com,Certilicale is issue'l Ьу lhe coЦcrпilY аssеssmепl bodY ir""ra, про акредитацiю Ne .t оз9з дiйснй дЬ i;;i;ъr;Ь.

SPD-IOQR - ДСТУ EN 54-7:2019, ДСry EN 54-25:2010; ArtonRl-l- ДСТУ EN
54-25:2010; SPR-10R - ДСТУ EN 54-11z2004, ДСТУ EN 54-25:2010

ПП "АРТОН", 58008, м. Чернiвцi, вул. Прутська, 6, код СДРПОУ 30150047

ПП "АРТОН", 5800В, м. Чернiвцi, вул. Прутська, 6, код еДРПОУ 30150047

Протоколiв сертифiкачiйних випробувань Ns 0703_1_2019 вiд 30.08.2019р., Ne 0704-5-
1919 вiл 24.09.2019р. випробувальна служба УкрТЕСт flП ''Укрметртестстандарт''
03143, м. Киiв, ву
аlсгу обстеження виробни 'l 6_Б/СО вiд 1 4.1 2.2021 р.

Н.М. Ка
фамW|я)l (isiglli l l|е, i пi l kl lS,.faпl i ly t щпlс)

Ё
/о-

..oori'd,i.in

р


