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СЕРТИФІКАТ ПЕРЕВІРКИ ТИПУ (модуль В)
СЕРТИФИКАТ ПРОВЕРКИ ТИПА / CERTIFICATE OF TYPE

(найменування виду сертифіката: сертифікат перевірки типу або сертифікат перевірки проекту, або сертифікат відповідності) 
(наименование вида сертификата: сертификат проверки типа или сертификат проверки проекта, или сертификат соответствия) 

(name of kind of certificate: certificate of type check-out or certificate project check-out, or certificate of conformity)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності «Міжнародні стандарти і системи» за
Зарегистрирован в реестре органа оценки соответствия «Международные стандарты и системы» под № /

Registered at the Record of conformity assessment body “International Standard’s and Systems” under №
№ UA.T.060.0655-19

Термін дії з 08.11.2019p. до 07.11.2021 p.
Срок действия с / Term of validity is from

Сертифікат видано Товариство з обмеженою відповідальністю «ЧУГУЇВСЬКИЙ ЗАВОД 
, ПАЛИВНОЇ АПАРАТУРИ», Харківська область, м. Чугуїв, вул. Мічуріна, 8, 

код ЄДРПОУ 34567376, Україна

Котли опалювальні твердопаливні торгівельної марки 
THERMO ALLIANCE, теплопродуктивністю до 100кВт (6 серій,
58 артикулів згідно додатку) Ч  \

Продукція
Продукция/
Production

(код УКТЗЕД, ДК 016) 
(ТНВЭД; ДК-016) 

(UKTZEDcode, DK-016)

Технічному регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском 
(ПКМУ від 19.01.2011р. № 35), згідно з ДСТУ 2326-93 п.п. 3.5; п.3.7; п.4.4; 
п.4.6; п 4.12;

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям/ 
Comply with the requirements

Виробник продукції
Производитель продукции/ 
Manufacturer of products

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЧУГУЇВСЬКИЙ ЗАВОД 
ПАЛИВНОЇ АПАРАТУРИ», Харківська область, м. Чугуїв, вул. 
Мічуріна, 8, код ЄДРПОУ 34567376, Україна

Перевірено типовий зразок: Котел опалювальний твердопаливний 
торгівельної марки THERMO ALLIANCE, серія Vulcan артикул SF 17. 
Ідентифікація типу продукції за маркуванням та технічним описом.

Додаткова інформація
Дополнительная информация/ 
Additional information

Сертифікат видано органом з оцінки відповідності ООВ 'Міжнародні стандарти і системи', 61072, м 
Сертификат выдан органом оценки соответствия/ Харків, проспект Науки, 43, ком. 3-1, тел. (057) 763-08'

На підставі
Наосновании/ 
On the grounds of

Протоколу сертифікаційних випробувань № 2019.02.11.08.20 від 08.11.2019р., 
виданого ВЛ ТОВ ’АКАДЕМТЕСТ’, 61023, м. Харків, вул. Весніна, 5, код 
ЄДРПОУ 37188889 л

ОРГАНI і X I  ' з  ОЦІНКИ
ВІДПОВІДНОСТІ'

n q u a .t r .o6 o
Керівник органу з оцінки
Руководитель органа оценки соответствия/ 
Director of the conformity assessment body

A.M. Сергейчук
фнщшя%-нчшажгг^1зм-1ще)^

;Одпись, инициалы, фамилия)/(І8І§пйиг&Дційа1з, family name)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з ‘оцінки відповідності, що розміщена на www.new.intsas.com.ua або за тел.+38 057 763 08 67 
Действие сертификата соответствия можна проверить в базе данных органа оценки соответствия, размещенной на www.new.intsas.com.ua или по тел. +38 057 763 08 67 
Validity of the Certificate of conformity can be checked on the base of data of the conformity assessment body, which is loaded at www.new.intsas.com.ua-or tel. +38 057 763 08 67

http://www.new.intsas.com.ua
http://www.new.intsas.com.ua
http://www.new.intsas.com.ua

