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СЕRТIГIСАТIоN BODY ТНЕ SГА l Г Сс.\Гl:R Ol . ER l lГl\ дТlо\
ЗЛСОБIВ ОХОРОННОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (ОС ДЦС ЗОП)

мЕдNS oF CUARD FUNCI,joN (св SCC ýrGF)

CERTIFICATE ОF

прилади, rцо випускаються серiйно
з 2З.04.2020 р. ло 26.04.2021 р.

Серiя ЩЩС
Series PtC

дкпп 26.з0.50
кол ДКПП
lКПП сэсlе

?:у;:;;в";:t;ёДff;;*}ЯЯ ДцсзоП з а Лъ дцс зоп. 1. 1 о0 71. 0032 -2 0

TepMiH дii з
vаlidiп terп from

Продукцiя
Produc1

'oOpioH
Всъого

Вiдповiдас вимогам
С о пfоrms to r е qLire m е пlЕ

Виробник цродукцii
РгоaJ 1 ! с l пlппl lla l l ч rPr

Сертифiкат Rидано
('errili.o le i\.\u Pd to

23 квiтня 2020 р. до 26 квiтня 202l р.- l,-

прпладп прIlI"INIаJьно-контро"пьнi (ППк)'.OpioH NоvА 4,,,
"OpioH NоvА 4i", "OpioH NоVА 8О','.OpioH i,{ovA 8i,,,

Nоvд 16", "OpioH NOVA 16i'' 1'складi згцно з додатко1}I
i 0 (десять) найменувань

дстУ EN 501з 1-3:2014.(розд. 8); дстУ EN 501з 1-1:2014 (л.1.2);ДСТУ
EN 50l З1-6:2012 (розд. а); ЩСТУ EN 5013б-2:2014 (розд. 4, 5); ДсТУ
EN 501З1-10:20l4 (розд. 4, 5); ЩСТУ EN 50130-5:20i4 (розд. 8, 10, ]2)
стчпiнь безпеки 2 (лругий)
категорiя передавання SP3 (третя)
K";lac довкiл.rя lI (лругllil;

: ToB,.TIPAс_12,,,
2l02l, м. Вiнниця,2-пров. Хмельницьке шосе, 8, код сдрпоу 25499704

тов .,TIPAc-12,,,

21021. м. Вiнниця. 2-пров. Хмельницьке шосе, 8, код сдрпоу 25499704

код УКТ ЗЕ.Щ
УКТЗЕД code
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Сертифiкат видано

Р" J,?XIY,,1 ;ут и фi кацii
Ьу tli'e rеrtifiсаtiоп body

Щодаткова iнформацiя
А idiriotюl iпfоrпtсtti ой

/,
приз_

Технiчний нагляд - один раз на piK в перiоД лiТ сертифiката вiдповiдностi

ffержавний центр сертифiкацii засобiв охоронного
призначення Департаменту полiцii охорони,
атестат про акрелитацiю JФ 1о071 вiд 01,04.2018 р.,

01001, М. Киiв, вул, Малопiдвальна, 5, тел,/факс (044) 296-644З,тел. 206-з950. 206-з097

E:,l:t::::l протоколу ПРЛЪl 52-C/2Ol8 вiд l7.08.20l8 р. (ВЛ ТЗОП ДЦС ЗОП,

управлlння якiстю ISO 9001 Jф UA.8O050.008 QMS-18 вiд 27,04.2018р. з TepMilHoM д1l
да 26. удп "Вiнницястандартметрологiя", iдентифiкацiйний код
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Чинtliс t ь сертифiкага вi_lповiдн(tс l i

rtожна перевiриr и в Регс r pi ОС ДЦС ЗОП
ta Iел : I ]80 44 206 l0 9h
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