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Заресстровано в peecTpi
органу сертифiкацii за ЛЪ

8481

кол УКТ ЗЕ.Щ, ТН ЗЕД

код,ЦКffi,Тffi-

'Wato.BG Ltd.'6100 Kazanlak, Bu!garia, South lndustrial Zопе, Р.о.3, Butgaria
(Болгарiя)

ТзоВ НВП к3АХlдБУдсЕРВlсD 79040, м.Львiв,вул.flанила Апостола,1 0 кБ>,
Код еДРПОУ 23953458 (доручення вiд фабрики 'Wato.BG Ltd.', Болгарiя
Ns б/н вiд 30.05.2019р.)

аРматУра трубопровiдна чавунна для систем водопостачання та каналiзацiт
(згiдно додаткУ 8 позицiй)' що виготовляеться серiйно з 07.06.2020р.до
06.06.2021р. з проведенням технiчного наrляду за сертифiкованою продукцiею
один раз на piK

Сертифiкат видано органоп{ з сертпфiкацii
Сер,гификат выдан органом сертификацlал/
Cettфcctte is issued Ьу the сеrlфсаliоп body

ТОВ "Укрсертiфiкейшн", 33018, м. PiBHe,
вул. Курчатова,62fl, тел. +38 (073|7732177,
e-mail: ukrceЁification@ukr.net

}_"л::l':::i Протоколiв сертифiкацiйних випробувань Ns 001з/т, N9 0014/т, Ng 00,t5/T,
Ъ^"';:|:i;У,,rNч 0016/Т, Nэ 0017/Т вiд 07.06.2019р. Авц flп 'рiвнестандартметрологiя,, jзоzв,

м. PiBHe, вул. Замкова, 3'l, висновку за аналiзом документацiТ вiд 08.06.2020р.

Kepi Н.М. Карпюк
lrуководи
Dil,ectol,

сЕртиФикАт соотввтствия / CERTIFICATB оF CONFoRi\{IT,Y

СЕРТИФIКАТ ВIДПОВIДНОСТI

Ns UA.CRT.00124-20
Зарогистрирован в реострс органа сертификации под Nз/
Registeted at the Record ofcertificattoп body uпdеr М
TepMiH дii з 16 червня 2020 до 06 червня 2021
(';ltllt;lciicrBrtя с l 'l|,rtп о| l,alidil_t, i,s |i,оtп

ftlilillfil' Арматура трубопровiдна .laByrrHa для систем волопостачан}rя та
proittcl каllалiзацii (згiдно додатку 8 позицiЙ)

Вiдповiдас виNIогаN! дсту EN 12266-1 :2015 (EN 12266-1 :2012,1DT) п.п. 4.1 , 4.2, 4.3
CtloTBeTcTByeT трсбованиям/
('ollt1lly rvi Ilr {lre геqtliгL,lпсIl15

Виробник (и)
Производитель (и)/

Ptoducer (s)

Сертифiкат видано
Сертификат выдаrr/
Сеrtфсаtе is issued to

Щодаткова iнфорrrrацiя
.Щопоlпrительная информация/
Аdd itioпal idol1nali ol1

certificcliotl lloclt, 
_

(укрсЕртlФlкЕишн)

4з478470

м.п./м

(iH i цi аи, прЬвх lце ) / (uн uц л ап bl, фапшл u я ) / ( i il i l i а l S, Jоп 1 il у п а л l е)
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ДОДАТОК ДО СЕРТИФIКЛТА ВЦПОВIДНОСТI
ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ / ANNEX ТО CERTIFICATE ОF CONFORMITY

i

Зареестровано в peecTpi
органу сертифiкацii за ЛЬ
Зарегистрирован в реБ"тр" op.uru ""рr"фЙйi]ЙRegislered al lhe Record of cerlificatioi Ьоф uпdеr Лil-
TepMiH дii з
Срок действия с /

UA.cRT.00,t 24-20

2021

Армаryра трубопровiдна чавунна для систем водопостачання та каналiзацiТ:
,засувки клиновi фланцевi з обryмованим клином з маховиком ( елекгроприводом )та робочимипараметрами :

PN1O.PN16.DN 40 - 600мм;

1зас}вки клиновi рiз_ьбовiз обryмованим клином з маховиком та робочими параметрами :

PN1O.PN16.DN 20 - 80 мм;
,засувки з металевим ущiльнювачем з маховиком (електроприводом , редуктором) та робочимипараметрами : PN1O.PN16.DN 50 - 600 мм
-зворотнiй клапан фланцевий та рiзьбовий: з противагою DN ,l00_2000; тихий; повнопрохiдний iз
з'емною кришкою DN 40-600 ; кульовий DN 5О-3О0 ;двостулковий;
-однокамерний повiтряний клапан з однiею функцiею DN 40 -150 мм ;з подвiйною функцiею DN40_
500 мм;двокамерний клапан DN 40 -500 мм,з трьома функцiями DN 40 -500 мм; комЬiнований повi-
тряний клапан для систем каналiзацii DN40-500;
- затвор поворотно-дисковий мiжфланцевий,фланцевий з ексцентриком; з подвiйним
ексцентриком;3 елеIстроприводом ( маховиком),з ручкою ( редукгором) робочими параметрами:
PN'l0.PN16 DN50-2000;
_реryлятор тиску фланцевий вiд 1,5-6 bar. DN 50-150;
- шток iз сталi з телескопiчним чавунно-пластиковим корпусом мя засувок
(код УктзЕд 7326)

Всього 8 позицiй

Н.М. Карпюк

внtlБ

-&

4317 847 0

Ё\

lЁ
л-l

DitесФr oJ'
1taapoul tgtпцd. (шарtц флма а)/ 1Ь uИЬ, Р.Щ, *1

S
\
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Зареестровано в peecTpi
органу сер,гифiкацii за ЛЪ

2021

Продукuiя
[Iродукция/
proclttct

Виробник (и)
Производитель (и)/
Рrоdчсеr (s)

Сертифiка,г видацо
Сертификат выдаI/
certфcate is isstted to

7307
код УКТ ЗЕД, ТFI:]ЕД

код ЛКlIll, ОКП

щодаткова iнфорпrаuiя ДеТаЛi З'еДНУвальнi (фiтинrи) чавуннi: з'еднання фланцевi мультидiаметр,
!опозпrительнаяиЪфЪр"оцияl МУфТИ МУЛЬТИДiаМеТР,МУфТи з латунним кiльцем,демонтажнi вставки PN10.,
Дсlditiопаl iпfоглпаliоп PN 16., DN 80-2200 для систем водопостачання та каналiзацiТ, що виготов-

ляеться серiйно з 07.06.2020р. до 06.06.2021р. з проведенням технiчного
нагляду за сертифiкованою продукцiею один раз на piK

Серr,ифiкат видано оргаIIом з сертифiкачii
Сертификат вылаtI органом серr,ификации/
Сеrtфсаlе is issued Ьу Ihe certificatiotl bocltl

s:л:.П::,:l Протоколу сертифiкацiйних випробувань Ns 00,13/T вiд 07.06.2019р. Авц дп ,Pi-

Ь1?;:Z::i,:Хо7ВНеGтандартметрологiя', 33028, м. Ёiвне, вул. 3амкова, 31, висновку за аналiзом
документацiТ вiд 08.06.2020р.

Н.М. Карпюк

сЕРТиФикА1' СооТl}ВТСТ'l}ИЯ / CERTIFICr\T'E оF CONFORMt'|'Y

СЕРТИФIКАТ ВIДПОВIДНОСТI

Ns UA.CRT.00125-20
Зарогистрирован в реестро оргапа сертификации под Nч/
Regi.steted ctt the Record of certificalioп hоdу uпder ffp

TepMiH дii з 'l б ЧеРвня 2020 до 06 f 9рвня
Срок действия с l Теrп ofvalidiф is ft.оп

flеталi з'еднувальнi (фiтинги) чавунн i: з'еднання фланцевi
мультидiаметр, муфти мультидiаметр,муфти з латунним
кiльцем,демонтажнi вставки PNl0., PN 16., DN 80-2200
для систем водопостачання та каналiзацiТ

Вiдповiдас виIчrогаNr
соотве.r,с].вует.гребоваllияпл/ ДСТУ lso 7005_1 :2005 (lSo 7005_1 :1992, lDT) п.2.4.2
Сошрlу rvitlr thc requiretnetrts

'Wato.BG Ltd.'6100 Kazanlak, Bulgaria, South lndustrialZone, Р.о.3, Bulgaria
(Болгарiя)

ТзоВ НВП к3АХlдБУдсЕРвlсD 79040, м.львiв,вул.flанила Апостола,1 0 кБlr,
Код еДРПОУ 23953458 (доручення вiд фабрики 'Wato.BG Ltd.', Болгарiя
Ns б/н вiд 30.05.2019р.)

ТОВ "Укрсертiфiкейчrн", 33018, м. PiBHe,
вул. Курчатова,62fl, тел. +38 (073|7732177,
e-mail : ukrcertification@ukr.net

итс.@д161у4l .cli
ý.ftРэtаqфу,tаl

flffffmПодц;*о

4347 847 0

(п i ёпrc) / (l tоdп ч сь) / (si gtli Пое) (i н i l |i а1 л,, рLзвu lц е) / (uнlцuаз bt, ф аlпu uя) / ( h 1 i l i а l s, fo п i l у il а il rc)
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ДЕКЛАРАЦIЯ
про вiдповiднiсть Лb UA.TR.D.00023-20

1. Обладнання, працюс пiд тиском Армаmура mрубопровidна чавунна dля

1- Найменування та_адреса виробника к|Цаtо.ВG Ltd,> 6]00 Kazaпlak, Bulgaria,

декларацiя видана пiд виключну вiдповiдальнiсть уповноваженого
ТзоВ НВП кЗАХ|щБудсЕРВIСD 79040 ,м.Львiв, вул. !анuла Апосmола, ] 0

(опис обладнання, що працюе пiд тиском, або агрегата)

5. об'ект декларацiТ вiдповiдае вимогам Технiчноzо ре?лсtJwенmу облаdнання, tцо
працюе пid muскоtп (посmанова КМУ Bid ]6 сiчня 20t9 р, м 27),
6. ПосилаНня на нацiональНiстандарти, включенi до перелiку нацiональних стандартiв,
що застосованi, або технiчнi специфiкацii, стосовно яких декларуеться вiдповiднiстiдстУ EN ]2266-]:2015"Дрмаmура mрубопровidна промuслова. Вuпробування
л4еmалеам клапанiв. Часmuна ], Меtпоdu вuпробування пid muском mа Kpumepii'
прuймання. Обов'язковi BuJvloлl,l "

(пiдпис)

,Щекларацiя про вiдповiднiсть зареестрована ТоВ (УкрсЕртIФIкЕйшн>,
33018, м. PiBHe, вул. Курчатова,62!,,тел. +3807з 77 з2I 77, е-

mail : ukrcertifi cation@ukr. net

3. I_{я

представника
кБ>

4. об,

Пiдписано вiд iMeHi
кЗАХЩБУlСЕРВIС>

Дuрекmоrэ
(найменуваrrня посади)

.м.Львiв <<16>> червня 2020р.
(мiсце iдата видачi)

уповноваженого представника Тзов Нвп

0.I. Турхан
(iнiшiали та прiзвище)

зАрЕ€fiрOвдн0

Об'скт декларацii



Щодаток до ДЕКЛдРдцIi
про вiдповiднiсть ЛЪ UA.TR.D.00023-20

АРМаmУРа mрубопровidна чавунна dля сuсmем воdопосmачання mа канапiзацii:;

-засувкu tсцuновi фланцевi з обzумовалtutи клuноtи з ллаховuком ( елекmропрuвоdолl )mа
робочuл,tu параллеmоал,tu :

PNLO.PN]6,DN 40 - бOOлtлl:

-засувкu клuновi рiзьбовi з обzумованuл,t клuл-tол,t з м.аховuком mа робочuлцч
паралчtеmрамu : PN]O,PN]6.DN 20 - В0 мм;

-засувкu з л4еmалевu]vl уu4iльнlовачел4,з л4аховuком (елекmDопрuвоdол4 , реOукmорол4.I mа
робочuмu парамеmрамu : РN]O.РN]б.DN 50 - б00 мпt

-ЗВОРОmнiЙ клапан фланцевuЙ mа рiзьбовuй; з проmuваzоtо DN ]00-2000; пtuхuй;
повнопрохidнuй iз з'ел.lllоtо кtэuu.lколо DN 40-б00 ; кульовuй DN 50-300 ;dвосmулковuй;

-Оdнокал,,tеоlluЙ повiпlрянuЙ клапан з odHiao функuiеlо DN 40-]50 мм,:з поdвiйною
сhункuiею DN40-500 мм: dвокамеонuЙ клапаН DN 40 -500 мм,З mрьом.а функцiямu DN 4Г-
500 м.м: ко.пlбiнованuЙ повimрянuй клапан dля сuсmем каналiзаuii' DN40-500,.

- ЗаmВОР ПОВОроmно-duсковuЙ мiасфланцевuЙ,флаltuевuЙ з ексuелtпtоuкол,l,; з поdвiйнuм

еКСЦенmрuкоlи;з елекmропрuвоdолl ( лlаховuколl),з ручкоtо ( pedyKmorэoM) робочuмu
парамеmрал|.u:

PN1O.PN16 DNS0-2000:

-реzуляmор muску фланцевuй Bid ],5-б bar. DN 50-] 50;

- шmок iз сmалi з mелескопiчнu.м чавунно-пласпluковuл,t корпусол,t, dля засувок
(коd УКТЗЕГI7326,\

Bcbozo 8 позuцiй

Дuрекmор@
л.Львiа кlбl> червня 2020п

(Micue i дата видачi)

O.L Турхан
(i"iцiа"пr rа прlзылulФ(пiдпис)

,Щекларацiя про вiдповiднiсть зареестрована ТоВ кУКРСЕРТIФIквЙшн>
33018, м. PiBHe, вул. Курчатова,62!,, тел. +38073 77 З2| 77, е-

mail : ukrcerti fi cation@йr.net



ДЕКЛАРАЦIЯ
про вiдповiднiсть м UA.TR.D.0002 4-20

що працюе пiд тиском Деmалi з'еdнувапьнi (фimuнzu)
3

(опис облалнання, що працюс пiд тиском, або агрегата)

5. об'скт декларацiТ вiдповiдае вимогам Технiчноzо реZламенmу облаdнання, tцо
працюе пid muском (посmанова КМУ вid ]6 сiчня 2019 р. м 27),
6. Посилання на нацiональнi стандарти, включенi до перелiку нацiональних стандартiв,
ЩО ЗаСТОСОВаНi, абО ТеХНiЧнi специфiкацii, стосовно яких декларуеться вiдповiднiсть
дстУ ISo 7005-]:2005 Меmалевi флiнцi. Часmuна ]. Сmалевi блаiiаi
(ISO 7005-1:l992, IDT)

2. Найменування адреса виробника Kl|ato.BG Ltd.> 6]00 Каzапlаk, Bulqaria,

3. I]я декларацiя видана пiд викпючну вiдповiдальнiсть уповноваженого
представникаТзоВ НВП кЗАХI!Бу!сЕРВIСl 79040 ,м,Львiв, вул.,Щанuла дпосmола, ]0
кБлl

пiдписано вiд iMeHi уповноваженого представника ТзОВ НВП
кЗАХ|ЩБУ,ЩСЕРВIСлl

Дuрекmор
(найменування посади)

л..Дьсiс Kl6>> червня 2020р
(Micue i дата видачi)

O,L Турхан
(iнiчiали та прiзвище)

.Щекларацiя про вiдповiднiсть зареестрована ТоВ кУКРсЕртIФIкЕЙШн),
3з018, м. PiBHe, вул. Курчатова,62[,, тел. +38073 77 з2l 77, е-

mail : ukrcerti fi cation@ukr. net

(пiлпис)

4. об'ект лекларацii

Обладнання,

вспlавкu PN]0., PN ]б. ,DN 80-2200 dля сuсmем воdопосплачанrtя mq *о!g!!ьgцц-,rро
уктзЕд 7307


