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ДЕРЖАВНА САНIТАРНО_ЕПIДЕМIОЛОГIЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ
ДЕРЖАВНА САНIТАРНО-ЕПlДЕМIОЛОПЧIlА

СЛУЖБАУКРАiНИ
(назва усганови)

вул.Грушевського, 7, м.КиiЪ, 0160l
(мiсцезнаходження)

25з-94-84, 559-29-88

Висновок дерпсавноi caHiTapHo-e експертизи
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Санiтарно-технiчнi прилади та апаратура для систем опалення та водопостачання (згiдно з додатком до
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висновкчl
(об'€ша експ€угизи )

СЕwДL SpA, Iталiя, yIA А. GRAMSсI, 48 , 30010 CAMPoNOGARA(YE), Italy;
B.METERS s.r.l., Iталiя, Yiа Friuli, 3, 33050 GONARS (tID), Italy;
CALEFFI S.P.A., Iталiя, S.R.229, п.25,28010 Fontaneto D'Дgоgпа (No), Italy;
B|ANCHt F.LLl s,r.l,, Iталiя . Viа Valle d'Ого 5, 25065 Lumezzane S.S. (BS). Italy

(Kpaiнa, ввробник, адр€са, мiсцезнаходження, телефон, факс, E_mail, Wwlv)
тоВ (лЕон CEPBIC ПЛЮС>, УкраiЪа,08141 киiъська обл., Ки€во-Святошинський р-н., с.Петрiвське,

оУ: 30181253
rзUвник експерпзи. адреса,

Контракти: cI ви 11.02.201l р. - сEWAL Sрд;
ВМ2 вiд 11.02.201l р. - B.METERS s,r.l.;
СFl вiд 12.04.2012 р. - СДLЕFFI S.P.A.;
В1 вiд 11.02.2011 р. _ ВIДNСНI Ч.LI,I s.r.l.

(даЕi лро контакг на постачання об'скта експертизя в yкpaiнy)

об'скт експертизи вiдповцас встановленим медичним критерiям безпеки / показникам:
За зазначених yl"toB застос)ваннJi манометри. танометри, термометри, лiчильники рiдини не чиrLять шкiдливого
впливу на здоров'я ,lподияи, спецiмьного контролю не потребують. !-ш TepMocTaTiB - piBeHb напрухеностi ЕМП
50 Гц за електричною складовою - 5'кВ/м згiлно з [СН 3,З,б.096-2002 <[ержавнi caHiTapHi норми i правила при
Dоботi з джеоелами епектппмагнiтнич ппTiпь

(KpпTepii безпекп / показяики)

Необхiдними умовами використання /застосування, зберiгання, транспортування, утплiзацii, знищення
€:

ПРИ ВИКОРИСТаннi, зберiганнi, транспортутаннi необхiдlrо дотрим)ъатись рекомендацiй виробrтика, Iнструкцii з
застосраншl та здiйсшовати концlоль параметрами електричцого та магнiтного полiв згiдно з [СН
3.3.6.096-2002 <Держрнj caHiTapHi норми i правила при роботi з джерелами еiектромагнiтних полiв>

(особл!восгi умов влкористанuя, застосуýапня, зберiгання. танспортування, 1тлiзаuii, знишеяняi

за результатами державноi санiтарно-епiдемiологiчнот експертизи Санiтарно-технiчнi прилади та апарат}?а для
систем опалення та водопостачання (згiдно з додатком до Висновку), за наданим заявником зразком вiдповiдас
вимогам дiючого санiтарного законодавства УкраiЪи i за }мови дотримаЕня вимог цього висновку може бри
використаний в заявленiй сферi застосування.

TepMiH придатностi: Гарантуеться виробником
Маркрання вимагаеться. Повиннi бути наданi iнструкцii з монтажу та використаттня обладнання.

код за УКТЗЕД: 9025; 902б; 9028; 9032
(fiод за ДКIIП, код за УКТЗЕД артикул)



Висновок не може бlти використанлй для рекJIами сложивчих якостей виробу.

Висновок дiйсний до; 31.03.2018 р.

вiдповiдальнiсть за дотриман}u вимог цього висновку несе заяв}tик.

при змiнi реuептури, технологii виготовленlя, якi можl,ть змiнити властивостi об'скта експертизи або
спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застос}вання, }ъ{ов застосування об'екта експертизи
даний висновок втрачас сиrrу.

не потребуе

Поточний д€ржавний санепiднагляд здiйснюсrься згiдно з вимогами цього висновку: вiдповiдно до ДСН
З.].6.096-2002 с[ержавнi caHiTapHi норми i правила при роботi з лжерелами електромагнiтних полiвll

(показнrки безпеш, якi здiйснюються при потосному державяому саяепiдваглядi)

,Щержавна Установа "Iнститут медицини праui
НАМН УкраiЪи"

Протокол експертизи

Заступник голови експертноi KoMicii

0l0З3, м.КиiЪ, вул.Саксаганського, 75, тел.:
приймальня: (044) 284-З4-21 , e-mail:

yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертноi KoMicii; (044) 289_бЗ-94,

Захаренко M.I.

e-mail: teSt-labraxk.net
(fi аймея}ъаня]r, мiсцезна\одження, телеФон, факс, E-mail, WWw)

JYs 231 1 вiд 0З.03,20l4р.
(Nа лроmколу, дата його затверд)ftення)



,.Щодаток
.Що Висновку лержавноi санiтарно-епiдемiологiчноi експертизи

вfu 0 Ч.0 9, ,оrоо. Ns05.03.02-03/ /Ц919'
сапiтарно-технiчнi прилади та апаратурд для систем 0палеЕпя та водопостачання

Експертна комiсiя:
.ЩУ "Iнститут медицини прачi АМН Украiни'', 01033, вул. Саксаганського, 75,

тел.: приймальня: (044) 284-З4-27 , тlф.:289-66-77 e-mail: yik@nanu.kiev.ua
секретар експертноi KoMicii: (044) 289-6з -9 4, e-mail: testJab@uk.net

Протокол експертизи:

Заступник Голови експертноi KoMicii

Поотокол Nq 2311 вiд 03.03. 2014 року

Захаренко М. I.
пiдпис)

Назва товару Код
уктзЕл

Виробник Контракт

Термометри для систем опалення 9025 CEWAL SpA С1 вiд 11.02.2011р.
Манометри та термоманометри для
контроrпо рiвня тиску у системах
опаlлення та водопостачання

9026

Лчильники рiдини 9028 B.METERS s.r.1. ВМ2 вiд 1 1.02.20l 1 р.
Термостати та термостатичнi
головки дJUI систем опалення та
водопостачання.

90з2 CEWAL SpA С1 вiд 11.02.2011р.
CALEFFI S.P.A. CFl вiд 12.04.2012р.
BIANCHI F.LLI
s.r.l.

в1 вiд 1 1.02.201 1 р.


