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Орган з оцiнки вiдповiдностi Товариство з
"Орган з сертифiкачii "IlРОМСТАНДАРТ"

обмеженою вiдповiдал ьrliстю
(тов "ос "промстАнлАрт")

обладнання до'коЪдицiювання пбвiфя торговельнот марки GАLАс'ГIС (асортимент
згiдно з додатком), код УКТ ЗЕД 84l5

(номер виробу, тип, номер партii чи серiйний номер)

Виробник: "HISENSE INTERNATIONAL СО,, LTD", FIооr 22, Hisense 'Iоwеr, l7 Donghai Xi
Road, Qingdao,2660'7l, China, Китай, адреса виробничих потужностей: "Hisense (Shandong)
Air Conditioning Со., Ltd.", No.I Hisense Road, Nапсuп Pingdu, Qingdao Shandong, China. Ки,гай;
"Hisense (Guangdong) Аir Conditioning Со., Ltd.", No.8 Hisense Street, Jiangsha Demonstration
Раrk of Advanced manufacturing Industry, Jiangmen City, Guangdong Province, China, Китай

[оручення на складання декларацiТ видано на: ТОВ (AI,f -КОН)), 0З l 15, м. КиТв, вул.
I(рамського Iвана"/Котельникова, l4lЗ4, код СДРПОУ 40 l81637

ДСl'У EN 60204-1:20l5. ДСТУ EN 60335-2-40:20l4;ДСТУ EN бl000-3-2:20l6;
ДСТУ EN бl000-3-3:20l7:ЩСТУ EN 550l4-1:20lб; ДСТУ EN 5501,1_2:20l5:
ДСТ'У EN 5058l:20l4
(на пi;lсr"авi: ttpoToKo"пiB випробуваtlь Ng 04l6.06/l9Xl, ЛГq 04l6.07/l9Xl вiд l6,01.20l9 р..
виданих t]Jl ГОВ'УКРПРОМJIАБ'науковий випробуваtыло-серти(liкачiйний uенr,р.03 l70.
пl. Киiв. вул. М. /{рай-Хrr,rари, бул. 44, o(l. 77)

_рgсстрацiйний номер UA.TR.06 l
(ttайменування, iлентифiкаuiйний номер згiдно з ре€сlром призlIаченllх органiв)
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добровiльним заJIученням призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi та взяття на
облiк Декларацii про вiдповЦIriсть в PeccTpi органу з оцiнки вiдповiдностi
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ДО ДЕКЛАРАЦII ПРО ВIДПОВIДНIСТЬ
ЛЪ UА.ТR.D.009б2-19 вlr 1б квiтlrя 2019 р.

(стор, l з l)

обладнання до кондицiювання повiтря торговельноТ марки GALACT|C:
1. Побутовi кондицiонери cepiT RAC :

- Моно-сплiт система:
Зовнilлнi блоки: Gc07***, Gc09***, Gc12**", Gc18***, Gс24***, Gc30***, Gcz09***, Gсz12***, Gcz18***,
GCz24***
BHyTpiulHi блоки:

НацIцц9I9__]цщ GK07"**,
GKZ18""*. GKZ24***

- lVlульти-сплiт система:

GK09***, GK12***, GK18*"*, GK24***, GK30*"*, GKz09***, GKz12***,

Зовнiшнi блоки: Gl\лZ2-14***,G\лZ2-18***, Gl\лz3-24**-,Gl\лZ4-28***, GMZ4-36***
Внутрiшнi блоки:

Настiнного типч: GKM09***, GKM1 2***, GKM1 8*"*" l{анального типV: GDM09***, GDM12***, GDM18
Касетного типV. GBM'1 2***, GBM1 8"**
Консол ьного (пiдлогово-стельового) тицу: G FМ 1 2***, G FМ'1 8***

2. Напiвпромисловi кондицiонери серiI LcAc, моно-сплiт система:
Зовнiшнi блоки: GсF18***, GсF24***, GсF36***, GсF48***, GсFбо***, GCz18***, GCZ24***, GсZз6***,
GcZ48***, GCZ60***
Внутрiшнi блоки:

Канального типч: GDF18*"*, GDF24***, GDF36***,
GDZз6"**, GDZ48***. GDz60***
Консольгiого (пiдлогово-стельового) типV: GFF18"**,

GDF48"**, GDF60***,

GFF24***, GFF36***,

GDZ18***, GDZ24*** ,

GFF48**", GFF60***,

, GBz24***, Gв2з6***,

GFZ1 8**", GFZ24**", GFZ36***, GFZ48***, GFZбо***
Касетного типV, GBF18***, GвF24***, GвFз6***, GвF48***, GвFбо"**, GBz18***
GBZ48*--. G8260***

примiтка. замiсть позначення (***) можуть бути цифри таlабо лiтери, що позначають особливостi
дизайну таlабо робочi характеристики, якi не впливають на показники безпеки.

Р. О. Горський

Заступник керiвника

(iHirtizurи та прiзвишс)

о. Ю. Шчлюпiн
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