
Модель апаратури/вирiб:

}{айменування та адреса
вlлробника або його
чповноваженого
п рсдставни ка:

l[я леклараuiя видана

Об'скт леклараuiТ:

об'скт лек.llарачii вiдповiдае
BIl lttогам вiдповiдних
технiчtttlх регламентiв:

l ltlctt, tattHlt на вi_tповijtнi сl аllдарти!
Bli. l li.letti . to ttepc. ti ltr llit цitltta,:tbHиx
с t lttt_t:t1l t iB. tlttl б\. llt зас,lrlсоваtli (iз
til }ll ачсн llяr|,lal, вllдil l| Ilrl станларr,iв),
абtt lltlclt.tallltll ttlt ilttIli lertti,tlti
crtcttttфiKattiT (i l lазначснltялl .tar,
l]II,1rlIllя спеttифiкаttii), c,I осовно яliIlх
, tcl\,.1a [)\ ( l I}cr| Bi_,ttloBi.rlticтb:

Il ри lначеttl|l.-l оргаr{ з оцiнки
ll i,,tt| ()l]i.l нос ri:

Bllltotla в

T,,t Bl1.1aB сер1,Ilфiкат

Лсlдаткова iнформаrriя :

[l illrlrcallo вiд iMeHi
1.1't).". Ки,гаri

Системи l(онлшцiювання повiтря торговельноТ марки GALACTIC (асортиплент згiдно

IдоJе]ý9у}_]LодJщ]ёД!tл
(номер виробу, тип, номер партiТ чи серiйний номер)

Виробник: "QINGDAO HISENSE HITACHI AIR-CONDITIONING MARKETING СО,, LTD,",
Нisепsе'Гоwеr, l7 Donghai Xi Road, Qingdao, 266071, Китай, алреса виробничоi потужностi:
"QINGDAo HlSENSE I-1ITAсHI AIR_CONDITIONING SYSTEMS со., t.TD.", 2 l 8,

Qianwangang Road, Есопоmiс and Technical Development Zone, Qingdao, Ки,гай

,Щоручення на складання декларацiТ видано на: ТОВ (АЙ-КОН)), 0З l l5, м. КиТв, вул.

пiд вiдповiдальнiсть виробника.

Систеrчlи кондицiювання повiтря торговельноТ пларки GАLАС-ГIС (асортимент згiдно з

додатком)
(ilенruфlкачiя аIlараl}ри. яка да( :]]\{ог},забезпечити iT простеitсуванtсl,ьi ]\to)|(e вк"lюча,l1.1 lttl-,tbtlpoBe чi1,1<е

зобраiкення у разi потреби лля iлен,гиrРiкачlТ зазначенtli апараl),ри)
']'схltiчного 

регла]\lент),з е,,lектроN{агнiтноТ cvMictloc,l,i об.lrадttання" затверд)кеного пос,гаLI()воI()

I(irбirrcTl,MirricTpiB УкраТrrи вiл lб грулня 20l5p. Nл l077.
Техtti.tltого рег,ламенту }lизьковольтного електричного обладнання, зilтверлженого
гlосl,аltовок] Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiл lб гру.лня 20l5p. J'Il l067.
'Гехttiчttого 

регламеttту безпеки l\,lашин. затвердженого пocl,aнoBoto l(абirrе,гу MirricTpiB
УкраТни вiд 30 сiчня 20l3 р. N 62.
'I'схtliчttого 

реглаNlенту про обмеження використання дсяких небезпечних речовин ts

електричному та електронноtчtу об.llадttаltнi. затверлженому постановоrо Кабiнету, MiHicTpiB
УкраТrlи Bi,r l0 березня 20l7 р. ЛГл l39
ДС'ГУ EN 60201-1:20I5, flCTY EN бl000-3-2:20l6; ЛСl'У EN бl000-]-3:20l7: ДСТУ EN _55()l4-
l:20l6: ЛСТУ EN 550l4-2:20l5; ДСТУ EN 5058l:20l4
(на пiлсr,авi: протокол)/ випробувань N9 04l6.03/l9Xl вiд l6.04,20l9 р,. ви;tаного
I]JI ]'ОВ 'УКРПРОМЛАБ' науковий випробувально-ссрти(liкачiйний ценr,р. 0Зl70. 1,1. КиIв.
rr1,.r. М. /]рай-Хмари. бу,tt. 44. о(,. 77)

Орган з оцiнки вiдповiдностi Товариство з обмеженою вiдповiда-пьнiстю
"Орган з сертифiкачiТ "ПРОМСТАНДАРТ" (ТОВ "ОС "ПРО]\4СТ,АНЛАР't").
ресстрачiйний номер UA.TR.06 l

(наliменування, iдентифiкацiйний номер згiдно з ресстром призначених органiв)

Застосована процедура оцiнки вiдповiдностi - внутрiшнiй контроль виробництва з

Добровiльним заJ'lученням призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi та взяття на
облiк !,екларацii про вiдповiднiсть в PeecTpi органу з оцiнки вiдповiдностi

(опис викоtlаних робiт)

(N9,га дата сертифiкац- вiдrlовiлностi/перевiрки типу, зарессlрованого в I)ессгрi t,pl a}l\ з ottiHKtl
вiдповiдностl Тов "орган з сертифiкашii "промстандарт")

Сtlстеми кондllцiюваltня повiтря торговельноТ марки GALACTIC (асортиN4ент зl,i_]но
додатком), код УКТ ЗЕД 84l5, що виготовляються серiйно та ввозяться в УкраТну з
l6.04.20l9 р.

та за дорученням: "QINGDAo HISENSE HlTACHl AIR-CONDITIONlNG мдRкЕтING со

ffi Ха в "1б" квiтня 20l9
(ltictte дата ви,rачi)

Засr,уп lt ll к KepiBHtlKa

Qp t:цL: оц iцц,rДдrrgрЦцgqI

llirяBltic,l,b в pct с r pi leK,rtapattiT tt

(пiл

tra у лобровi;lьirому порялку органl

квiтня 2019
-sата 

ресстрацi

Ю. О. Горськиl"r
(iHirrizr,rи та trрiзвише)

з оцiнки вiдповiдlостi ТОВ кОС t[lpoMCTaH.rglrl,

Ф
ro
г-

.olz
0о

TepмlH дll дек.царацll ло

О. Ю. Шулюпiн
) (iнiцiаци,га ltрiзвише)

за тел. (056) 742-82-39, (057) 7l7-{1-16,га на сайт.i органу.r очiнки

UA.TR.D.00963-19
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ДО ДЕКЛАРАЦII ПРО ВIДПОВIДНIСТЬ
.]\lЪ UА.ТR.D.009б3-19 вiд 1б квiтня 2019 р.

(стор. l з l)

Системи кондицiювання повiтря торговельноТ марки GALACTIC:
Мультизональнi VRF системи:
3овнiшнi блоки:
GUC-76***, GUC-96---, GUC_1 14**", GUC-1 36***, GUC-1 54***

Внутрiщнi блоки:
-Настiнного типч: GUK22*"*, GUK28***, GUK36***, GUK40***, GUK50***, GUK56***, GUK63***, GUK71***
-Канального типV, GUD22*"* GUD28***, GUDЗ6***, GUD43***, GUD50***, GUD56***, GUD63***, GUD71***,
GUDB4***, GUD90***, GUD1 12*** , GUD1 42***, GUD160***, GUD224***, GUD280***
-Касетного типч: GUB17***, GUB22***, GUB28***, GU836"**, GUB43***, GUB50***, GU856***, GUВбЗ"**,
GU871 ---, GUB84***, GUB90***, GUB1 12*"*, GUB1 42***, GUB160*-*
-Консольного (пiдлогово-стельового) типч: GUF50"**, GUF56***, GUF63*"*, GUF71***, GUF84**",
GUF90*-*, GUF1 12***, GUF142***
Аксесуари,. GZX-2.0---, GZX-4.0***, GZX-6.0***, GZX-10.0***, GZX-20.0-**, GZХ-ЗO.0"**

Прuмimка: замiсmь позначення ((***)) можуmь буmч цчфрu mа/або лimерu, tцо позначаюmь
особлuвосmi duзайну mа/або робочi харакmерчсmuк.t, якi не вплчваюmъ на показнuкч безпекu.

Ю. О. Горський

r{t
.,Yг

(iнiчiали та прiзвище)

О. Ю. Шулюпiн

'}асгупнtttt lcepiBHrtKa 
.'* 

.,:'
O1r'aHy з оцiнки вiдповiдностii: .

, yKoalr}ffif/?ý\"'i,,

i{f,
"igЁЁ;fifr

ý*
Е ft и""i
tlc\-,ii

э)\
ьч\
ъа

#j

(iнiшiапи,га прiзвише)

г


