
ДЕКЛАРАЦIЯ ПРО ВIДПОВIДНIСТЬ 
DECLARA T/ON OF CONFORMIТY 

ПрА Т "ЕЛМ/3" 
(nовне найменування виробника або йоrо уnовноваженоi особи(nостачальника) / the fu/1 пате of the manufacturer ог its вuthorized representвtivв (supplier), 

м. Киi'в, вул. Бориспiпьська, 9, Украiна 
(адреса, iдентифiкацiйний номер/ Тhе address, identification питЬег) 

ПрА Т "ЕЛМ/3" 
(виробництво / production) 

м. Киi'в, вул. Бориспiпьська, 9, Украiна 
(адреса, iдентифiкацiйний номер/ Тhе вddress, idвntificвtion питьег) 

в особi / tn thв рвгsоп Гопови правпiння Шумипо М. М.
(ГIОС<\АЗ, npi3811щe, iм'я та по батЫlовi: вироб-.�, уnовноваженоrо nредставника (nостачальника) / pos/, пате, st.mame: mamiachler, вuthaizвd representatiw (sщ,pliвf) 

пiдтверджуе, ЩО / confirms, that Свiтильники рудничнi головнi особливо вибухобезпечнi типу ЛЮКС-Е-O2, комплектувальнi 
вироби та запаснi частини до них, а саме: фара 4LM(A), акумупятор 3, 7ВПОООмАг - Краi'на походження: Китай. 

(nовне найменування припаду, або йоrо комnлектуючi, тип, марка, модель/ the full пате of the appliance buming gвseous fuels or its completing; type, mвrk, model) 
Код ДКПП 27 .40.21/УКТ ЗЕД 8513, якi виготовляються за/ which to Ье таdв оп ТУ У 31.5-24102142-053:2010 
(поэначення та наэва технiчноi документацii' / designation and the пате of the engineering specifications) 
К . -ААЖР 676624 001-02 КЕ е1'Iвництво з ексмvатаци та креслення: 

N2 
Найменування креслення 

п/п 
1. Светильники рудничные rоловные особовзрывобезоnасные «ЛЮКС-Е-02». Сборочный чертеж 

2. 
Светильники рудничные rоловные особовэрывобеэоnасные «ЛЮКС-Е-02». Схема 

электрическая принципиальная

з. Перечень Е/\ементов 

4. Ведомость допустимых замен 

5. Корпус с аккумулятором. Сборочный чертеж 

6. Блок искрозащиты. Сборочный чертеж

7. Блок искрозащиты. Схема электрическая принципиальная

8. Плата 

9. Контроллер. Сборочный чертеж 

10.9 Контроллер. Схема электрическая принципиальная 

11. Шнур. Сборочный чертеж 

12. Фара 

13. Плата оrраничения токов светодиодов ZS-QOlA. Сборочный чертеж.

14. Плата оrраничения токов светодиодов Z.S-QOlA. Схема электрическая принципиальная

15. Плата 

вiдповiдають/соnfоrm: 

Шифр 

ААЖР.676624.001 СБ 

ААЖР.676624.001 ЭЗ 

ААЖР.676624.001 ПЭ 

ААЖР .676624.001 Дl 

ААЖР.563251.002-02 СБ 

ААЖР.641114.001 С6 

ААЖР.641114.001 ЭЗ 

ААЖР.758711.001 

ААЖР.468313.013 СБ 

ААЖР.468313.013 ЭЗ 

ААЖР.687232.006 СБ 

ААЖР.676218.005 

ААЖР.468313.008 СБ 

ААЖР.468313.008 ЭЗ 

ААЖР.758711.005 

Пiдписано 

12.05.2016 

27.05.2014 

11.05.2016 

11.05.2016 

12.05.2016 

10.12.2012. 

11.05.2010 

10.12.2013 

03.04.2013 

03.04.2013 

04.03.2014 

12.05.2016 

30.03.2010 

02.02.2010 

11.05.2010 

[025) технiчного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для застосування в потенцiйно 
вибухонебезпечному середовищi {постанова Кабiнету Мiнiстрiв Укра'iни №898 вiд 08.10.08р.), 

згiдно з: / agrees with 
ГОСТ 22782.5-78, ГОСТ 12.2.020-76, ГОСТ 24786-81, ГОСТ 24471-80, ГОСТ 22782.0-81 ЩСТУ 7113:2009). 

(назва нормативних документiв (за наявностi) / the name of the normative documents (at presence) 

Технiчна документацiя на Свiтильники рудничнi головнi особливо вибухобезпечнi типу ЛЮКС-Е-02, розроблена 
вiдповiдно до вимог Технiчних регламентiв. 

The engineering specifications оп thв head fixtures miner particular safe fгот explosion type ЛЮКС-Е-02 is made according to requirements of Technical 
regulafion. 

Сертифiкати оцiнки вiдповiдностi / Тhв conformity assessmвnt certificatв: 
сертифiкат перевiрки типу (Модуль В) NoUA. TR.006.B.32301-17 вiд 24.04.2017р. до без обмежень 
сертифiкат вiдповiдностi (Модуль DJ No UA. TR.006.D.32301-17(peд.00J вiд 24.04.2017р до 13.08.2018р. 

(дата peecтpaцii/date of registration) строк дiilvalidity 
виданi / issued Ьу QJган з оцнки вiл:m-mri (( ТЕО<О», q3d;x.qm;> N9 ИА ТRОО5 аg_)ЮЭ: 03142, м. Кив, вул. В. Qтм::а., З&'Зl, сф:; 

� 
(назва та мiсцезнаходження призначеноrо органу з оцiнки вiдповiдностi продукцii Технiчним регламентам Укра'iни / 

the пате and site of the вppointed Ukrainiвn conformity assessment Ьоdу) 
Протоколи випробувань The test report: 
протокол №19486-И в/д 14.04.2014, МакНдl, атестат акредитацii НААУ №2Н555, 
протокол №1025-С вiд 14.04.2014, МакНДI, атестат акредитац,i' НААУ №2Н555, 
звiт про випробування № 1794500218 вiд 26.03.2014 Макндt, атестат акредитацii НААУ №2Н555 
висновок експертизи N!! 14.-02.-18.-0823.17 вiд 28.04.2017р. Донецький експертно-технiчний центр Держпрацi 
(номер протоколу, дата його оформлення, найменування та мiсцезнаходження призначеного органу з оцiнки вiдпоеiдностi продукцii / 

the пате and site of the appointed conformity вssessment Ьоdу) 

ачальникау the fu/1 пате of the mвnufacturer or its вuthorized representative (supplier) 

Шумило М. М.. 
(iнiцiали та прiэвище / initials, sитвте) 

 

Дiйснiсть декларацi'i про вiдповiднiсть можна перевiрити за тел. (044) 566-12-77 


