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МIНЕКОНОМРОЗВИТКУ УКРАIНИ
ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИ€МСТВО
"РIВНЕНСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦII, МЕТРОЛОГII ТА СЕРТИФIКАЦП"
(ДП "РIВНЕСТАНДАРТМЕТРОЛОГIЯ")

СЕРТИФIКАТ ВIДПОВIДНОСТI

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ/ CERТIFICATE OF CONFORNПTY

Заре€СТ}Jовано в реЕстрi
ДП "Рiвнестандартметрологiя" за

UA.1O190.00793-18

l0]90
ДСТУ ПN ISO/IEC 1?061

Зарегистриропан в реестре ГП «Ровностандартметрология» под № /
Registemd at tl1e Recm·d of SE"Riи1es/a11dm·tmelmlogy" 1mde1· N!!

21 листопада

Термiн дii" 3

2018

до

20 листопада 2019

Срок действия с / Тет1 0(1!{1/idity isfi-0111

6810
Блоки вентиляцiйнi бетоннi «SCHIEDEL» типiв «CVENT)) (26х26, 26x26-s,
=::-:==-,,=::-:==
Продукцiя 30х40, 30x40-s, 30х55, 30x55-s) та «VENT)) (1-12х17, 2-12х17, 3-12х17,
-к-до -УКт ·зЕд , тн зЕдПроду�щия/
4-12х17) для вертикальних систем витяжно'i загальнообмiнно'i вентиляцП

P1'0(/ucr

код ДКПП, ОКП

Вiдповiдас вимогам

Соответствует требованиям/
Сошрlу ,vitl1 the гeqнil'eшents

Виробник (и)

п.п. 3.5, 4.6, 4.9, 4.10 ДСТУ Б В.2.7-7:2008 (EN 771-3:2003, NEQ) , п. 6.20 ДБН
В.1.1-7:2016, п. 6.3.1.3.6.1 ДБН В.1.2-7-2008, .ДСТУ Б В.1.1-16:2007 'Захист вiд
пожежi. Повiтроводи. Метод випробування на вогнестiйкiсть' (EN 1366-1 :1999,
NEQ) щодо класу (межi) вогнестiйкостi REI 60 (без обмеження негерметичностi)
вертикальних систем (проходки через перекрипя завтовшки не менше 220 мм)
витяжно'i загальнообмiнно'i вентиляцi"i, що працюють в умовах розрiдження та
за умови вогневого впливу ззовнi за стандартним температурним режимом
згiдно з ДСТУ Б В.1.1-4-98* 'Захист вiд пожежi. Будiвельнi конструкцi'i. Методи
випробувань на вогнестiйкiсть. Загальнi вимоги'

Производитель (и)/
Pmduce1· (�)

“Schiedel Sp. z o.o.” 45-449 Opole, ul. Wschodnia 24, Polska

Сертифiкат видано

ТОВ 'Димохiднi Системи', Укра"iна, 03040, м. Ки'iв, вул. Василькiвська, 14, кiм.
503, код Е:ДРПОУ 38806024 (доручення ООО "Шидель" б/н вiд 05.10.2016р.)

Сертификат выдан/
Carificate ,s issued /о

Додаткова iнформацiя

Дополнительная информаuия/
A,lditional i11jimnario11

блоки вентиляцiйнi бетоннi 'SCHIEDEL' , що виготовляються серiйно з
21.11.2018р.
до
20.11.2019р.
з
проведенням
технагляду
за
сертифiкованою продукцiею один раз на- рiк (протокол сертифiкацiйних
випробувань на визначення межi (класу) вогнеснiйкостi № 2/СПВ-13 вiд
26.07.2013р. ТОВ 'ТЕСТ', 01042, м. Ки'iв, вул. Патриса Лумумби, буд. 4/6,
корпус А, атестат акредитацi'i № 2Н 365 вiд 10.04.2011, дiйсний до

Сертифiкат видано органо1Рз<t11Ш�цii'

Сертификат вьщан органом сертификации/
Ceгtificate is iss11ecl Ьу tl1e ce1·tificatio11 Ьо,/3·

На пiдставi

ДП 'Рiвнестандартметрологiя', м. Рiвне, вул. Зам
кова, 31, тел. (+380)362-26-15-70,
e-mail:ukrcertification(at)ukr.net свiдоцтво про
уповноваження № UA PN .044 вiд 26.02.2014р.

Протоколу сертифiкацiйних випробувань № 822 вiд 19.1О.2018р. АВЦ ДП
На основании/
011 rl1e gmunds of 'Рiвнестандартметрологiя', 33028, м. Рiвне, вул. Замкова, 31, атестат акредитацi"�' № 2Н238 вiд
чинний до 10.07.2019р., висновку за аналiзом документацi"r" вiд 13.09.2018р.

А.1. Камiнський
(iNi1Iioл11, 1Iµiзв11ще), (111--1111111алы, фа.нп111я)/ (inilia/s,fm11i�i' пате)

----�...::::::::.__:.;......___ Чиннiсть сертифiката вiдповiдностi можна перевiрити в базi даних
органу з сертифiкацii, що розмiщена на сsшс,1"/.на,
або за тел. (0362) 26-67-20; (0362) 26-08-72, (0362) 26-15-70

