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T O B «TECKO»
Орган з оцінки відповідності (ООВ) № UA.TR.006.
Оцінка відповідності продукції вимогам технічних регламентів України

СЕРТИФІКАТ
забезпечення якості виробництва
(Модуль 0)
Зареєстрований у Реєстрі
ООВ «ТЕСКО» 14.08.2015 p.,
№ UA.TR.006.D.32300-15 (ред. 00),
дійсний до 13.08.2018 р.
Й №UA.TR.006

цим сертифікатом посвідчуються, що

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
стосовно виробництва, контролю та випробувань продукції:
Світильник рудничний головний особливо
вибухобезпечний типу: ЛЮКС-Е, ЛЮКС-Е-01
(код УКТ ЗЕД 8513, Код ДКПП 27.40.21)
які в и п у с к а ю т ь с я с е р і й н о

фірмою ПАТ "ЕЛМІЗ"
згідно

з чинними

м. Київ, вул.. Бориспільська, 9
в Україні нормативними

документами

відповідає вимогам:

Модуля D
[025] технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для
застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі
(постанова Кабінету Міністрів України №898 від 08.10.08р.)
та ДСТУ ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008, ЮТ) (за виключенням п. 7.3)
Контроль відповідності сертифікованої системи управління якістю вимогам зазначених
технічних регламентів та стандарту здійснюється шляхом інспекційного нагляду,
періодичність і процедури якого регламентується програмою (один раз на рік).

СЕРТИФІКАТ ВИДАНИЙ Органом з оцінки відповідності TOB «ТЕСКО», (ООВ „ТЕСКО"),
Юридична адреса: 03151 м. Київ, вул. Молодогвардійська,
116, Україна
Місцезнаходження:
03142, м. Київ, вул. В.Стуса, 35/37 (оф. 205),
Для листування: ас.53, м. Київ 03062, Україна,
Свідоцтво Ne UA.TR.006, Свідоцтво № UA.MQ.148,
тел. tel./fax +38-(044) - 495 3380,
е-таіі: cert.centre@gmaii.com,
http://www.tecko.com.ua

на підставі (файли технічної документації № 006.1-323
- результатів перевірки та оцінки системи управління якістю: Звіт
- сертифікатів перевірки типу № UA.TR.006.В.07801-12, UA.TR.Q06.E!
- Сертифікат відповідності системи управляння якістю вимогам
DQS GmbH та IQNet;
Ш
- Сертифікат відповідності системи управляння якістю вимогам

Заст. керівника ООВ „ТЕСКО"
Чинність сертифікату можна перевірити e t
TOB «ТЕСКО», що розміщена на веб-сайті: http://www.l

Щ^раіна .
1-323 від 23:Ö7:;20l5p.
02-12 від 09.07.2012, виДа^их ООВ «ТЕСКО»;
Ш-31400004 QM08 від 28.11.2014 виданий і
N9 UÄ2.034.08682-14 від 04.11.2014 р.
йний } § !

С. Іхно
відповідності
'пел.чий
+За-(044)
- 495 3380

