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Орган з оцaнкИ вiдповaдностi ТОВ (УКРСЕРТtФIКЕЙШНD
33018, м. PiBHe, ел.. Курчатова,62Д, ел.. +38073-77-3?1-77,
e-mail : ukrcertification@u kr.net, https ://ukrceЁification.com,
атестат про акредитацiю Nе 1О393 дiЙсниЙ до 14.03.2026р.

Н.М. Ка
(подпись, пилцимы , фамплtlя)l (isigttiПre, iлili4ls, !.ililily папе)

ПристроТ ручного керування систем пожежогасiння та димовидалення
серi'i РУПД моделей: РУПД-00-Х_Х-Х-Х (за умовами замовлення}, РУПД-
01-B-O-N-'t ("Аварiйне зупинення"), РУПД-02-Y-О-М-0 ("Ручне
запускання||), РУПД-03-В-О-М-0 ("Тривога"), РУПД-04-G-С-М-0
("Розблокування дверей"), РУПД-05-W-О-М-0 ("Пуск димовидалення"),
РУПД-06-В_О-М-0 ("Пуск насосу"), РУПД-07-R-О-F-1 ("Ручний режим"),
РУПД-08-В-С-N-'| ("Блокування"}, РУПfl-09-R-О-N-1 ("Аварiйний пуск
гасiння"), РУПД-10-W-О-N-1 ("Скидання затримки|'}, РУПД-1l-В-О.М-1
("Стоп гасiння"), РУПД-l 2-G-О-М-0 ("Розблокування дверей"), РУПД-1 З-
Y-O-M-0 ("Пуск пох(ежогасiння")

ДСТУ EN 54-1l:2004 "Системи пожежноi сигналiзацiТ. Частина 11. Сповiщувачi
пожежнi ручн] (ЕN 54-11:2001, lDТ)" пп.5.6-5.18, за винятком пп.4.1, 4.2,4.7.2,3; flСТУ
4469,3:2005 "Пожежна TexHiKa. Системи газового пожежогасiння. Частина 3. Пристрот
ручного запускання та зупинення. загальнi вимоги (EN 12094-3:2003, мОD)" пп.4.1.з,
5,3; ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежноrо захисту" п.l3.3; ДБН В.1,2-7:2008
"система забезпечення надiйностi та безпеки будiвельних об''ектiв. ocHoBHi вимоги
до будiвель iспоруд. Пожежна безпека" п.6.3

ПП "АРТОН", 58008, м. Чернiвцi, вул. Прутська, 6, код еДРПОУ 30150047

ПП "АРТОН", 58008, м. Чернiвцi, вул. Прутська, 6, код еДРПОУ 30150047

пристрот ручного керування систем пожежогасiння та димовидалення
cepiT рупД, lцо виготовляються серiЙно з 14.01.2022р. до 13.01,2025р. з
проведенням технiчного нагляду за сертифiкованою продукцiсю один раз
на 1,5 року
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