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Устатковання iндикацiI центрiв приймання тривожних сповiщень
Yl ЦПТС кАРТОН Монiторинг> МL{И 425688.001

код УКТ ЗЕД"ГН ЗВД

26.30.50_80.00

Виробник (и)
Производитель (и)/
Producer (s)

Сертифiкат видано
Сертификат выдан/
Certificale is issued оп

кол ДКПП, ОКП

ДСТУ CLC/TS 50136-4:2019 "Системи тривожноI сигналiзацiТ. Системи
передавання тривожних сповiщень та устатковання. Частина 4,
Устатковання iндикацiI центрiв приймання тривожних сповiщень" (CLC/TS
50'l36-4:2004, lDT)

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

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

Додаткова iнформацiя устатковання iндикацiТ центрiв приймання тривожних сповiщень Yl ЦПТС
.Щополнитсльнаяинформачия/ кДРТОН Монiторинг> М[|И 425688.001, lцо виготовляються серiЙно 3 05
Additioпal iпfоrtпаtiоп листопада 2021 до 04 листопада 2о24 з проведенням технiчного наrляду за

сертиф jкованою продукцiею один раз на piк (схема сертифiкацiТ:
сертифiкацaя продукцi[, що випускаеться серiйно, з обстеженням
виробництва)

Пролукчiя
Продукuия/
р roductiotl

Вiдповiдас вимогам
Соответствует требованиям,/
Соtпрlу lvith lhe rеqчirеmепls

Сертифiкат видано органом
з оцiнки вiдповiдностi

Керiвник органу
з оцiлtки вiдповiдностi
Руководитель органа оценки

Серти(lикат выдаIl оргаllоý1 оцеtlки соответствия/, тел. +38073-77-321-77, e-mail:ukrcertification@ukr.net,
Ccrlificate iS i,'\ued lэY the сопlЬrпitу а',уе',tпrctl htlLl. 

атестат про акредитацiю Ne 1оз9з вiд ,l5.0з.7021 
р.

Орган з оцiнки вiдповiдностi ТОВ кУКРСЕРТlФlКЕЙШНD
33018, м. PiBHe, вул. Курчатова, 62fl,

Н.М. Ка
ь, инициаJIы, фамшпя)l (is i gп i ture

На пiдставi Протоколу випробувань: Ns 0685-1-2021 вiд 29.09.2021р. виданого ДП
Наосltоваttии/ кУкрметртестстандарт> (HTBL| УкрТЕСТ) 03't43 м. Ки[в, вул. Метрологiчна, 4, атестат
опlhеgrоuпdsоf акредитацiт Ns 20635 вlд 17.02.2020р., акту обстеження виробництва Ng 229-БlGо вiд

07.06.2021р.
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