
Модель апаратури/вирiб:

Найменування та адреса
вrtробника або його
уповноваженого
представника:

Об' скт лекларацii вiдповiдае
вимогам вiдповiдних
технiч них регламентiв:

I Iосrrлання на вiдповiднi стандарти,
вкrltочеrri до пере.riка нацiональних
стаttлартiв, що були застосованi (iз
]а]наченням дат видання стандартiв), або
посItJаIIlIя на iнцri техlriчнi спеuифiкацii (iз
]а]наченням дат видання спецнфiкдцii),
c,IocoBHo яких деклару€ться вiдповiднiсть:

Призначений орган з оцiнки
вiдповiдностi:

викоl|ав

та видав сертифiкат

Додаткова iнформашiя:

Вентилятори торговельноТ марки Remak: RP*,RQ*, RO*, RE*,
RQ*Eх, аксесуари: 'ГRN*, OSX*, ORP*, ORe*, TRRE*, TRRD*,
RFFМ*, DK*, NDH*, NK*, VS*, замiсть позначення <*> можуть буl,tt

позначають особливостi дизайну, якi не впливають tla показники безгrеки,

код укт зЕд 8414
(номер виробу, тип, номер партiТ чи серiйний номер)

Виробник: "REMAK a.s.", Zuberska 2601 ,]56 61Roznov pod Radhostetll. Llехiя

,Щоручення на скпадання декJIарацii видано на: ТОВАРИСТВО З ОБN4ЕЖЕНОК)
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (АЙ-КОНD, 0З 1 15, м. КиТв, вул. l{рамlсьltого
Iвана.iКотельникова, |4lЗ4, код еДРПОУ 401 81 637

ДСТУ EN 60335-2-80:2015 (ДСТУ IEC 60335-2-80:2008); ДСТУ IEC 61000-3-2:20l5
(ДСТУ IEC 61000-3-2:2004); ДСТУ EN бl000-З-3:2014 (ДСТУ EN бl000-З-З:2()0,1):

ДСТУ EN 550l4-1:20lб (ДСТУ CISPR 14-1:2004);ДСТУ EN 5501,1-2:20l5
(ДСТУ CISPR 14-2:2007)
(на пiлставi: Протоколу випробувань N9 0207.03/18Xl вiд 07.02.20l8 р.. ви,,tаrrих
ВЛ ТОВ 'УКРПРОМЛАБ' науковий випробувально-сертифiкачiйний центр. 0З l70. пr. IirtTtl. tlr.t.

М. Драй-Хмари, буд. 44, оф. 77, атестат акредитацiТ Ng 2Н1 l52 вiд l0.09.20l3 р. дЦЦ!1].:О_lВ_р.L
Орган з оцiнки вiдповiдностi ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ В IДПОВ lДАЛ bIl I С'ГЮ

кОРГАН З СЕРТИФIКАЦIi (ПРОМСТАНДАРТ)) (ТОВ кОС <ПРО]\4Сl-АНДАРl-)).
ресстрацiЙниЙ номер UA.TR.061 _

(найменування, iлентифiкачiйний номер згiдно з ресстром прllзItачеfIll\ opt attitl t

Застосованапроцедураоцiнкивiдповiдностi -вн}трiшнiilконтрольвиробнишгвазJобI)\,вj,ILLIl\l {iL|\llJIlllя\|
призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi та взяття. на облiк .Щекларацii про вiдповrднiсr,ь в l)ci cTlli opl iiн\ :]

оцlнки вlдповlдностl
(опис виконаних робiт)

(Nч та дата сер,гифiкаry вiлповiлносгi/експеризи типу, заре€строваного в Ресс-грi ор га н1 J о l ( tH lil l l] i ll lt )lJ l, t] ll )ч ] l

ТОВ <Орган з сертифiкаuii <ПромСтанларт>)

Вентилятори торговельноiмарки Remak: RP*,RQ*, RO*, RE*, RF*, RPI,1*. RPtEx.
RQ*Ex, аксесуари: TRN*, OSX*, ORP*, ORe*, TRRE*, TRRD*, РЕ*, Р'Г*, HMl-SG.
RFFМ*, DK*, NDH*, NK*, VS*, замiсть позначенrui <*> можуть бути чифрrl l,аiабо
лiтери, що позначають особливостi дизайну, якi не впливають на показник1,1 безtlскt.t. якс
виготовляеться cepi}iнo та ввозиться в УкраТну з 07.02.20l 8 р.

RF*, RPII'&, RP*Ex.
рЕ*. р,г,к. LiI\4I-Sc.
чи(lрr.r або ",lilellll. ltltl

Щя лекларацiя видана пiд вiдповйальнiсть виробника.
Об'скт декларацiТ: Вентилятори торговельноТ марки Remak: RP*,RQ*, RO*, RE'i, RF*, RPH*. RPtEx.

RQ*Eх, аксесуари: TRN*, OSX*, ORP*, ORe*, TRRE*, TRRD*, РЕ*. РТ*. H]\1I-SC.
RFFМ*, DK*, NDH*, NK*, VS*, за.шtiсть позначення к*> можуть бу,ги чи(lри або .,tirери. lttil
позначають особливостi дизайну, якi не впливають на показники безгlеки

(iлентифiкачiя апаратури, яка да€ змогу забезпечити iT простеясуванiсть; може BI(лloltilTtl liu lb( lp()Bc L] i l lie

зобрмення у разi потреби лпя iдентифiкацiТ зазначеноi аIlараry,ри)

Технiчногорегламентузелектромагнiтноiсумiсностiобладнання,затвердженог0 llоc]ll]Iol}()l.)
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiл lб грулня 20l5p. Nэ 1077; Технiчного реглаNtенту I]изько]]о,I1il liOго
електричного обладнання, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТrlи Bi,,L lб грl,rня
2015р. Nэ l067. Технiчного регламенту безпеки машин, затвердже}Iого rloc,I,aH()I]oI(l I{aililrc,r,r

MiHicTpiB УкраТни вiд 30 сiчня 2013 р. N 62. Технiчного регламеLll,у lIpo обьtсrrtснн)I Illlli(il]llrl.tlIll}I
деяких небезпечних речовин в електричному та електронному об,ладнаtltli. :заt,верд;ttеttоrtr

постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд l0 березня 20l7 р. Nc l39

Пiдписано вiд iMeHi та за дорученням: "REMAK a.s.", Zub_erska2601,756 61 Roznov pod Radhostem, Чехiя
м.Харкiь z,'-| <l0б> лютого 2018

_Д.црgцI9р Горсьltuii
мп (tнIцluL,Iи та прlзвllще)

(Mic

, .,/
!екпараuiя Irpo вИп9вiлlliсть взята lra обл},{улобровiльноvу поряJhJ в tlpгaIli з ottiHKlt Bi:lltrBi,ttttlclia- !екпараuiя Irpo вiдпgвiдlliсть взята lra облЁу добровiльноvу поряJhJ в tlpгaIli з ottiHKlt Bi:lltrBi,ttttlc l i

\ \' ТоВ (ос <ПромСтаltдарп,, Уесстрачiйний номер dл.тп.оь l. .tCO00. м. {нiп ро. вул. Старокозаuыса. 56 (6 rloBe;lr i. l;. 1..}.

Y 7tекlларацiя дiйсна протягом термiпу дi'iдо внесеIItIя зпriп в копструкцф, склад або техllологiкr вшробнllrtтва. Jеr;.параrriя GФla,rerrit

Й;rрацtйний N, даrа pe€c.pr9,aiT ,eprl,, дJi д.-r.щПГ.аЕ
е!::
Гт

мп iдпис) ( iнiчitлпи,t,a пlriзвIrшс )

l i! ll.]il |) l ,



Модель апаратури/вирiб:

НаГrменування та адреса
вrtробника або його
уповноваженого
представника:

I[я лекларацiя видана пiд
Об'сtст лекларачii:

Об'скт декпарацit вhповhас
вимогам вiдповiдних
технiчних регламентiв:

Ilосилаtttrя на вiдповiднi сl,андарти,
вкrlюченi ло Ilерелiку нацiональнцх
с uн.цартiв, що були зacTocoBaHi (iз
lа]пачепням дат вIIдання стандартiв), або
пOсlt"цаIIlIя на iншi тсхнiчнi спечIrфiкачii (iз
}а,]lIilченIlя}! дат вrtпання спечпфiкачii),
cl(,c08ll0 яNIlr декларусrься вiдповiднiсть:

Призначений орган з оцiнки
вiдповiдностi:

виконав

та видав сертифiкат

Додаткова iнформачiя:

ДЕКЛЛРЛЦIЯ
ПРО ВIДПОВIДШСТЪ

Вентилятори торговельноi марки Remak: RP*,RQ*, RO*, RE*,
RQ*Eх, аксесуари: TRN*, OSX*, ORP*, ORe*, TRRE*. TRRD*,
RFFМ*, DK*, NDH*, NK*, VS*, замiсть позначен}Iя к*> ltояtуть бчти
позначають особливостi дизайну, якi не вп,,Iивають lIa покtLзники безпеки,

код укт зЕд 8414
(номер виробу, тип, номер партii чи серiйний trопIер)

Виробник: "REMAK a.s.", Zuberska 2601, 'l56 61 Roznov pod Radhostent. L[схiя

.Щоручення на скJIадання декJIарацiТ видано на: ТОВАРИСТВО З OБN4tl)I(l]Il()I()
ВIШОВIДАЛЬНIСТЮ (АИ-КОН), 03115, м. КиТв, ву,п, Kpartct,t,tlrtl
Iвана,/Котельникова, 14lз4, код СДРПоУ 40 1 8l бз7

вiдповiдальнiсть виробника.
Вентилятори торговельноТмарки Remak: RP*,RQ*, RO*, RE*. RF*. RPI{*. RP*ilx.
RQ*Eх, аксесуари: TRN*, OSX*, ORP*, ORe*, TRRE*, TRRD*. РЕ*. РТ'l. HNlI,S(l.
RFFМ*, DK*, NDH*, NK*, VS*, замiсть позначення к+> пtояtчть бl,r,и rtи(lрil a(io -ri rcllii. Irt,l

позначають особливостi дизайну, якi не впливають на показIlики безrtекt,r

RF*, RPH*, RP*Ex,
рЕ*, рт*, HMI-SG,
чифри або лiт,ери. ttto

(iдентифiкацiя апаратури, яка да€ змогу забезпечити Ti простеitiуванrсть: IlO;,Iie вк",1lоча,] ll l((]. l1,(l|)()lic lll l ]ic

зобраяtення у разi потреби лця iденr,ифiкацii зазначеноТ aIIapatJpll)

Технiчного регламенту з електромагнiтноТ cyMicHooTi обладrtанtlя" затверДIiеIl0lо ll()c-l,itll()l}()i()

Itабiнету MiHicTpiB Украiни вiл 16 грулня 2015р. Nl l077; Технiчного peг"lili\lclI,1,\ I{Llзbl(()t](),lIiI,1l()]()

електричного обладнання, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни Bi-t l(l r 1l1.Lrrя

2015р. JФ 1067. Технiчного регламенту безпеки ]\{ашин. затверджеIIого ]Ioc,l,iltIol:jol(l Iiaбirlc,rl
MiHicTpiBУкраТнивiд30сiчня2013р.ЛЪ62.'ГехrriчrIогореглаN{ентуltpoоб lс;t;сннlt lJlllil)гliclllllil)l
деяких небезпечних речовин в електрично]\Iу та електронноп.tу облацнаtttti. за,гве1-1л;'ltсtlоrl1

постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiл l0 березня 2017 р. Nl 139

ДСТУ EN 60335-2-80:2015 (ДСТУ IEC 60335-2-80:2008); ДСl"У IEC бl000-З-2:]0l5
(ДСТУ IEC 61000-3-2:2004);ДСТУ EN бl000-3-3:20l4 (ДСТУ EN бl000-3-З:2001):

ДСТУ EN 55014-1:2016 (ДСТУ CISPR 14-1:2004); ДСТУ EN 550l4-2:20l5
(ДСТУ CISPR l4-2:2007)
(на пiлставi: Протоколу випробувань Ns 0207.03/l8Xl вiд 07.02.2018 р.. виrаних
ВЛ ТОВ 'УКРПРОМЛАБ' науковий випробувально-сертифiкаuiйний uеtt,l,p. 0З i70. rl. Kt.t'itl. tl.r,I.

М.Драй-Хмари.буд.44,оф.'77, атестатакредитацiiNs2Нl152вiд l0.09.20I3 p..ro()9.()9,20 lll 1l.t

Орган з оцiнки вiдповiдностiТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОIО ВIДПОt]I/{АJl1,1II('l l()
кОРГАН З СЕРТИФIКАЦIi (ПРОМСТАНДАРТ)) (ТОВ кОС <ПРОМ('-I А l l;I{,\ l)'1,1 ;.

р.П,,r 
'

Застосованапроцедураоцiнкивiдповiдностi -внутрiшнiйконтрольвltробttIttttвltз,lg,iр.,tri l1,1tll\l ,il,|\,,.,,il ,l

призначеногоорганузоцiнкивiдповiдностi тавзяття.наоблiк!ек",rараuiiпровi:lIовr.lrIiсtьвI'сt;l1lt (]l)lllli\;
оцlнки вlдпоl}lдностl

(опис виконаних робiт)

(Nчтадатасертифiкаryвiдповiдностiiексперизитипу,заре€строtsаноговРессrрi оргаrl1 ttlLlitti;lt l]l.Lli(]l]l,Ll]\)cIl

ТОВ <Орган з сертифiкачii <Г[ромСтан,rарп)

Вентилятори торговельноТ марки Remak: RP*,RQ'l', RO*, RE*. RF*. llPH*. RIJ'[lx.
RQ*Ex, аксесуари: TRN*, OSX*, ORP*, ORe*, TRRE*, TRRD*. PE'l', РТ*. }tNlt-SCl.
RFFМ*, DK*, NDH*, NK*, VS*, замiсть позначення к*> MorKyTb бути чи(lри таlабсl
лiтери, що позначають особливостi дизайну, якi не впливають на показнt]к1.1 бсзrtсltti. яrtс

та ввозиться в У з 07.02.20l8
2601"756 61 pod Radhostem, Чехiя"REMAK a.s."

м. Ха

мп

@
06l

!екпарачiя
ТОВ (ОС <ПромСтаl

лютого 2018

Ю.О. Горськиii

взята па облiк у,

(rнiцitчlи ta Itpi зBlrlttc)

ому порядку в органi з оtliнки BiлtIoBi;tttoc l i

uiйний номер UA.1R.06l,,19000, м. r!нiпро, B1,;l. Староlсозаttька,5(l ((l rrtlrlepr). ll, 2.,}.

нням вимог!СТУ l7050-1:2006.

07 лютого 20l8
TepMiH лiТ леклараrrii лil

о. Ю. Шу;rlr-rпiн

) (iнiцiа;rи та прiзвище)

UA,TR.061.D.00318_18
Реестрацiйний Nч

Заступник керiвли
ну з оцlнки Bl,

мп
*Чltннiсть леkларачii про вiлповiднiсть

;\ек"параuiя дiriсна протягом TepMiHy дiiдо вllесення змiн в конструкцiю, ск.lIад або техно.qогil0 виробниtttв:t. --[elt.taplittiя (,к. lll.ititil

',\ KOai;,:qт - .;..,. ," ,i.

(057) 7t7-11-16 та tra cairTi оргаIiу ] оцiнкlr вiдповi.ttrостi T'Ot} <()(. lll;lorr('rarr.t;rltr"

Пiдпrtсано вiд


