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ОРГАН З ОЦIНКИ ВIДПОВЦНОСТI
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--БдТКm]бТП-
дстУ EN 12259-2:2012 кСтацiонарнi системи пожежогасiння. Елементи
спринклерних i водорозпилювальних систем. Частина 2. Водозаповненi
вузли керування (EN 12259-2:1999, lDT + EN 12259_2:1999/д1:2001, lDT + EN
12259-2:1999/д2:2005, lDT + EN ,t2259-2:1999/дС:20о2, lDT),' п.п. 4.1, 4.3,
4.4.1.1, 4.4.3.1, 4.12, 6.1; ДСТУ EN 12259-4:2012 кСтацiонарнi системи
пожежогасiння. Елементи спринклерних i водорозпилювальних систем.
Частина 4. ПристроТ водосигнальнi (EN 12259-4:2000, lDT)'' п.п.5.1,5.2,5.5,
6.1

"ARMAS SU ARMATURLERi SAN. vE Tic. A.S." 1. Organize Sanayi Bolgesi,
Atabey Sokak No:11/A 42300 KONYA/TURKIYE, Тчrkеу (Туреччиiа) -

ТоВ кФАер сЕкюритп д4стриБюшь 04 21 2, м. КиТв, вул и ця мА р ш АлА
тимошЕНКА, буд.9, код едрпоУ код 41761476 (,QoBipeHicTb ''ARMAS SU
ARMATURLERi SAN, vE Tic. A.S.'', Туреччина вiд 25.08.2020р.)

W

СЕРТИФIКАТ ВЦПОВIДНОСТI
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ЗареестроваIlо в peecTpi органу
з оцiнки вiдповИностi за ЛЬ UA.CRT.00396-20
Зарсl,сс,l,ри1,1оваll l] pccc,l,I)c opl,aIla с tlцсllкl! 0()о1.Itсl,с,t.вия ttoll Лц/
Registcral{ al lhc Ret'ortl d'certi|ic,alioп Ъоr].ч ttпlеr Np

TepMiH дii з 09 жовтня 202о до 08 жовтня 2О21
С|рок лсiiсr,вrtя с l Тепlt о| t,alitlity is |iоtп

вузли керування водозаповненими системами для систем поже-
жогасiння ARMAS згiдно з додатком, моделi FСV розмiрlв: 2",
21/2",3" , 4",6" ,8"

Вiдповiдас випIогаilI
CorrTBeTcTByeT требованияr*/
Conrply rvith tlre reqrtiretnents

Впробншк (и)
Пропзводитель (и)/
Ploducer (s)

Сертнфiкат впд8но
Сертификат выдаlr/
Certфcate is issпed lo

D n,ectot, ilf tlrс, i'ert i ft сh iiih hой,

М.П,Д{,П.lStаrlrр

додаткова ilrфорпlаltiя вузли керування водозаповненими системами для систем пожежогасiння
f{опОлните"qЬЕая llнфорttация/ ARMAS згiдно з додатком, моделi FсV розмi рlв..'2", 21/2" ,3" , 4" , 6" ,8", lцо
'JddiliОПаl iП|ЬtlПlltiОП виготовляються серiйно з 09-10.2020р, до 0в,10.2021р. з проведенням тех-

наrляду за сертифiкованою продукцiею один раз на piK

:;,н;*i;l;#]fiii:,:J::;,.",,ll,:,:,,,",т;.1,вjдповiдllостi ffrffiёЁJ+,ЁflЪ?",jfЁillЪ, r, м. piBHe, вул.
Certi|icute ls lssrlccllц, tha c,at,li|it,lttioп hoth, КУрчатова, 62fl, тел. +38073 77 321 77,

e-mail : ukrcertification@u kr. net
Сайт https ://u krcertification,com

fJ.]]afi::i |lл.ч:члолу сертуфiкачiйних випробувань Ne 25з вiд 09.10.2020 р. вл тов-i,:,',i;;..;;;,',;;;i,,,7 "УКРСЕРТlФlКЕИШН" 330'18, М. PiBHe, вул. Курчатова,62ý, висновку за аналiзом
документацii вiд 25,08.2020р.
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ДОДАТОК ДО СЕРТИФIКАТА ВIДПОВIДНОСТI
ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ /ЛNNЕХ ТО СЕRТIF,IСЛТЕ OFCONFORMITY

Зареестровацо в peccTpi органу
з оцiнки вцповiдностi за ЛЪ UA.CRT.00396-20
Заpcгссr.pиpoванBpeес'гpeopгаtlасoцe'n"ffi
Registerel at the Record otcertijcatioп Ьоф uпdеr NЬ

TepMiH дii з 09 жовтня 2020 до 08 жовтня 2021
Срок деt"rствия с / Тёrп o|'v.:lidily is.[t,onl

вузли керування водозаповненими системами для систем
пожежогасaння ARMAS, моделi FСV:

Клапан моделi FСV в зборi з обв'язкою та реле тиску
гонг сигнальний
Тестовий дренажний кран TD розмiрiв 1'', 1 1/а'', 1 '/"'', 2''
3асувка "БатерфЛяй" мiжфланцева з iндикаТороМ положеНня розмiРiв 2", 21/z'',З'',
4",5"r 6,,8"
Засувка фланцеВа клиноВа з висуВним llJпиНделеМ oS&Y PN16 розмiрiВ 2'',21/r,'',
3" , 4" r 5", 6,, 8,,

Н.М. Карпюк
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