Декларація
про відповідність
Технічному регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі
Фізична особа - підприємець Прудков Антон Володимирович, ІПН 3199509336________ _
(повне найменування виробника приладу)

__________

61168, м. Харків, вул. Академіка Павлова, 313-Б, кв. 18, Україна

або його уповноваженого представника, або постачальника, місцезнаходження та коди згідно з ЄДРІЮУ - за наявності

в особі Фізична особа - підприємець Прудков Антон В о л о д и м и р о в и ч __________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові виробника, уповноваженого представника, постачальника)

підтверджує, що: Водонагрівачі автоматичні газові проточні TM Thermo Alliance: Димохідні:
JSD20-10CL, JSD20-10CR, JSD20-10F2, JSD20-10GA, JSD20-10GB, JSD20-10GC, JSD20-10GD,
JSD20-10GE, JSD20-10N-QB, JSD20-10QB; Турбовані: JSG20-10ETP18, JSG20-10ET18, JSG2010ЕТР36, JSG20-10ETP81, JSG20-10ETP81-ST28, яка виготовляються серійно з 31.05.2018р. до
30.05.2019р.______________________________________________________________________________
(повне найменування приладу, що працює на газоподібному паливі або його складових частин, тип, марка, модель)

який виготовляється за 2009/142/ЕЕС

\

; V-~ д.

(найменування та Позначешш технічної документації) Д

відповідає:Технічному регламенту згідно з: ДСТУ EN 26:2006 Апарати водонагрівальні газові
побутові, оснащені атмосферними пальниками (EN 26:1997, IDT)

______ __

(назва нормативних документів)

Технічна документація на прилад, що працює на газоподібному паливі (складові частини
приладу), розроблена відповідно до вимог Технічного регламенту.
Сертифікат відповідності приладу (складових частин приладу) - за наявності:
• сертифікат відповідності № UA.PN.060.0545-18 від 31.05.2017р. до 30.05.2018р._________________
(дата реєстрації)

(строк дії)

ООВ 'Міжнародні стандарти і системи', 61072, м. Харків, проспект Науки, 43, ком. 3-1, код ЄДРПОУ
34953219
________ ______________________________
;
________ _
(назва та місцезнаходження призначеного органу з оцінки відповідності)

Протокол випробування приладу (складових частин

приладу), проведеного (у разі потреби)

Протоколи випробувань №№ 2018.02.05.31.66, 2018.02.05.31.67 від 31,05.2018р., виданий ВЛ ТОВ
'АКАДЕМТЕСТ', 61023, м. Харків, вул. Весніна, 5, код ЄДРПОУ 37188889
_________ _
(помер протоколу, дата його оформлення, найменування та місцезнаходження призначеного органу з оцінки відповідності)

Декларацію складено під цілковиту відповідальність:
________ Фізична особа - підприємець Прудков Антон Володимирович, ІПН 3199509336______ _
(повне найменування виробника, або його уповноваженого представника, або постачальника)

А.В. Прудков

Фізична особа - підприємець
(посада особи, що сіпала декларацію)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

31.05.2018р .

МИ.

Декларація про відповідність зареєстрована в органі з оцінки відповідності «Міжнародні стандарти і
системи» ТОВ «ШШ Міжнародні стандарти і системи» юр. адреса: 6 1072, Харківська обл., м. Харків,
проспект Науки,43, ком. 3-І (декларація дійсна протягом терміну дії до внесення змін в конструкцію,
склад або технологію виробництва) • ' 1 ^
иА.060Л).0910-18 дата реєстрації 31.05.2018р.
аЬації до 30.05.2019р.
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