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(l)

СЕРТИФIКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ТИПУ

(2)

Технiчний регJ]аменТ обладнання та захисних систем, призначенпх для використання в

(3)

потенцiйно вибухонебезпечних середовищах (постаllова КМУ вiл 28 грудня 2016
р.
Номер сертифiката, СЦ 19.0418
номер видання:

Х

Обладнання: MacoBi корiолiсовi виr.ратомiри,
датчики витрати, перетворювачi витрати ROTAMASS TI

(5)

Заявник:

'ГОВ "Иокогава Електрик YKpailra'',
03l50, м. КиiЪ, вул. Горькоrо,712, оф. 1114,
код

(7)
(8)

(9)

Виробник:

€дрпоу

3803947

Rota Yokogawa GmbH & Со. KG,
Rheinstr. 8,79664 Wеhr, Gеrmапу - Нiмеччина

Опис обладнання та його припустимих варiацiй, а також докумен.гацiя, на яку даються посилання,
наведенi у додатку до сертифiката.

ТоВкСЕРтIС-ЦЕНТР)), орган з оцiнки вiдповiдностi за ресстрацiйним номером Uд.тR.115,
призначений виконувати роботи з оцiнки вiдповiдностi продукцii вимогам Технiчного

регламенry, затвердженого постановою КМУ вiд 28 грудня 2016 р. J\ъ l055, посвiдчуе, що була
встановлеНа вiдповiдНiсть вказанОго обладнання суттсвим вимогам стосовно захисту здоров'я та
безпеки вiдносно технiчного проекту та конструкцii обладнання, призначеного для використання
в лотенцiйно вибухонебезпечних середовищах, якi наведенi в Технiчно]!Iу
регламентi.
РезультатИ дослiдженЬ та випробувань наведенi в протоколi оцiнки }lъ 45зlов-l9 вiд 02.07 .2019
р.

Вiдповiднiсть обладнання суl,тсвим вимогам стосовно зzжисту здоров'я

забезлечена виконанням вимог наступних стандартiв:

(

l0)

(ll)

(12)

та безпеки

була

ДСТУ EN б0079-0:2017 (зi змiною 1l:2017), ДСТУ EN б0079_1 :20|7,ДСТУ EN 60079-7 :2077,
ДСТУ EN 60079-11:2016, ДСТУ BN б0079-3 l:20L7
Якщо в кiнцi номера сертифiката лрисутнiй знак <Х>, то це посвiдчуе, що до обладнання
застосовуЮться особлИвi умови використання, якi наведенi додатку до
цього сертифiката.
У

l{ей сертифiкат виданий внаслiдок проведення оцiнки вiдповiдностi за Модулем В (експертиза
типу) згiдно з Технiчним регламентом та стосуеться лише технlчного tlpoeкTy та конструкцii
зазначеного обладнання згiдно з узгодженою технiчною документацiсю. Введення в -обiг
зазначеного обладнання згiдно з Технiчним регламентом можJlиво лиll]е за
умови застосування
лодаткових модулi в оцi нки вiдповiдностi.
Марковання обладнання повинно мiстити насryпне:

Ф

Згiлно з Додатком

Керiвник органу з оцiнки вiдповiдностi

К.В. Меженков

Мп
04.07.2:0l9
IJей сс:ртифiкат з додатком може бути вiдтвореяr{й'лише повнiстю та без змiн.
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