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ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВОВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА
ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ» (ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»)
STATE ENTERPRISE «ALL-UKRAINIANSTATE RESEARCH AND PRODUCTION CENTER FOR STANDARDIZATION,
METROLOGY, CERTIFICATION AND CONSUMERS' RIGHTS PROTECTION» (SE ”UKR ME 7'RTES TS TANDART”)

СЕРТИФІКАТ ПЕРЕВІРКИ ТИПУ
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Type-examination Certificate
Виданий:

Flussiggas Anlagen GmbH
Peiner Str. 217, 38229 Zalzgitter, Germany

Issued to:
e s

t
д.

Відповідно до:

Додатку 2, розділ «Процедури оцінки відповідності. Модуль В (перевірка
типу)» до Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого
2016 р .,№ 163

In accordance with:
І?K
Ш

Тип засобу вимірювальної
техніки:

Вимірювальний пристрій для обліку скрапленого газу
Measuring system fo r liguefied gases under pressure

Type o f measuring instrument:

Позначення типу:

LPG-Control MID400
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Type designation:

Дата видачі:

28.08.2017

Чинний до:

Date o f issue:
.4/"

28.08.2027

Valid until:

Кількість сторінок:
Number o f pages:

\"
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Номер для посилань:

34/2/B/5/104-17

Reference Ns:

Номер призначеного органу:

UA.TR.001

Number o f Designated body:
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Цей сертифікат виданий за результатами досліджень технічного проекту засобу вимірювальної техніки, яким
підтверджено відповідність застосовним вимогам Технічного регламенту.
Відповідність типу засобів вимірювальної техніки для надання на ринку та/або введення в експлуатацію на
території України повинна підтверджуватися шляхом застосування однієї із процедур оцінки відповідності типу,
встановлених Технічним регламентом. Цю вимогу не підтверджено цим сертифікатом.
This certificate is issued on the results o f examination technical project o f the measuring equipment, which it is confirmed
compliance with the applicable requirements o f the Technical Regulation.
Compliance type o f the measuring equipment for provision on the market and/or commissioning should be confirmed by
applyingonz-tfJhe procedures o f the type conformity assessment on the territory o f Ukraine, established by Technical
R ej^^rkfifi^fiM f^ttiest is not verified by this certificate.
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Ю.В. Кузьменко
Iu. V. Kuzmenko
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Цей сертиірт^тдюже-^с^втдтворений тільки повністю. Будь-яка публікація або часткове відтворення змісту сертифіката можливе лише з письмової згоди Призначеного органу, що його видав.
Сертифікат без підпису та печатки не дійсний.
This certificate may not be reproduced other than in full. Any publication extracts from the certificate requires written permission o f the issuing Designated body. Certificates without signature and stamp are not
valid.
Адреса ДП ’’УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ”: 4, вул. Метрологічна, Київ, 03143, Україна Address SE "VKRMETRTESTETANDART": 4, Metrologichna st., Kyiv, 03143, Ukraine
Телефон/Д/гше: +38 (044) 526-52-29, факсУ/ах: +38 (044) 526-42-60, ел.поШтаZe-matT. ukrscm@ukrcsm.kiev.ua. web-carniwebsiie: www.ukrcsm.kiev.ua
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