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ОРГАН З ОЦIНКИ ВIДПОВIДНОСТI
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СЕРТИФIКАТ ВIДПОВIДНОСТI
сЕртиФиltдт соотвЕтствия / сERTIF|сATB оF coNFoRMtTY

Заресстровано в peccTpi
ТоВ кУКРСвртlоlквЙШН>> за Ns UA.GRT.00591 -2,|
Зарсгtлотрировilн в рсестрс О00 кУКРСЕРТИСlИКВЙIllt-t> пол N9 /
llcgislercct ctt tlte llecord o.f 1,1,C "{]КllСlrl17'lFlСДllОЛ|" ttпсlаr L\O

TepMiH дiТз 10 серпня 202'l до 09 серпня 2022
Срок действия с / Term ofyalidity isJroп

Продукцiя Арматура трубопровiдна вiдповiдно до каталоU 31, 32IRUS:пролукция/ вентиляцiйнi кпапани, каналiзацiйнi затвори iз зворотнiмиРrоduсtiоП клапанамИ, запаснi частини та допомiжнi матерiали Ъо них,
типiв: HL..., де ..._ цифри та/або лiтери, знаки, lцо позначають
вiдмiннiсть типiв за дiаметром та конструзпивним виконанням
та не впливають на безпеку

Вiдповiдас вимогам дстУ EN 12266-1:2015 п.4 (Таблиця 1, рядки 1-3)
Соответствует требованtля м/
Сопрlу Mlith the rеquirепепts

848,1
код УКТ ЗЕД,'Гl,t ЗIr/t

код ДКПП, ОК]-]

Виробник (и)
Производи,гель (и)/
Prodltcer (s)

CcpT,llt|lilcaT вl.rда llo
Ccp,rr,r(lпKa,t, вылаtt/
Cerlilcare is isstted оп

"HL Hutterer & Lесhпеr GmbH" Brauhausgasse 3-5, А-2325 Himberg, Австрiя

"HL Hutterer & Lechner GmbH" Brauhausgasse 3-5, д-2325 Himberg, Австрiя

аРМаТУРа трубопровiдна вiдповiдно до каталоry 31, 32/RUS: вентиляцiйнi
[одаткова iнформачiя кпапани, каналiзацiйнi затвори iз зворотнiми клапанами, запаснi частини
.Щополllительная информация/ та допомiжнi матерiали до них, типiв: HL..., де ...- цифри таlабо лiтери,Additioпal iпfоrпаtiоп знаки, що позначають вiдмiннiсть типiв за дiаметром та конGтруктивним

виконанням та не впливають на безпеку, lцо виrотовляються серiйно з
'l0 серпня 2021 до 09 серпня 2022 з проведенням технiчного нагляду за
сертифiкованою продукцiею один раз на piK

Cclltttt|lиKaTBы/talIOl)гaII.^toцctll<ticoolBcTcltltut/, 33018, м. PiBHe, вул. Курчатова,62,Щ,('(rlili(rll(! i,s i,tsttcll ll-\' ||rc cotl|ilпttt!l'tt,ltc',l,tttttп| htпl)' 
,Jr,. *3g973 -77 -321-77,e-ma]l:ukrcertification@ukr.net,
https ://u krcertification.com

l,|a пiлс,гаrзi протоколу сертифiкацiйних випробувань Ns 814 вiд 10.08.202,1p. вл тов
lIatlcttoBallttt,t/ 'УКРСЕРТlФlКЕЙШН',3301В, м. PiBHe, вул. Курчатова,62,Щ, висновку за аналiзом()tt llt. grrltttttls rl/' документацiТ вiд 29 липня 202,1 року

Сертифiкат видано органом
з оцiнки вiдповiдностi

KcpiBlrrrrc opt,alty
.l tltlilI lclt вiлllоtriлllос,гi
l'vttt'lBtt/ttl l c,;t l, ()|)l'ilI ltl ()| tcl| |iIt сtlоr.вс.гсr,вия /

l ) i ге('! ог of' l lt сtltt|itлп il1, rtt,rrl,t.rltcltl лоrll,

Орган з оцiнки вiдповiдностi
тоВ (УкРсЕРтlФlкЕЙшНD

Н.М. Ка
(полпttсь, иницttалы, фамилля)l (i,uigtlitttt,e, iпiliols,.fillllily lцlпе)

сертифiкацii

(укрсtртlФlкЕЙшн)

43478470

2\\
,т2\

\'=

Lч

п .II./М.П./Stапrр

N
-t\\\


