ТОВ «ТЕСКО»
Орган з оцінки відповідності (ООВ) № UA.TR.006.
Оцінка відповідності продукції вимогам технічних регламентів України

СЕ РТИ Ф І КАТ
відповідності на основі цілковитого забезпечення якості
Зареєстрований у Реєстрі
ООВ «ТЕСКО» 11.03.2022 р.,
№ UA.TR.006.Н.95303-22,
дійсний до 10.03.2025 р.
З додатком на 2 сторінках.
№UA.TR.006

цим сертифікатом посвідчуються, що

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
стосовно проектування, виробництва, контролю та випробувань
підіймального обладнання :
ескалаторів IZA та пасажирських конвеєрів (траволаторів) IZA-MW, згідно додатку
(коди УКТ ЗЕД 8428 40),

які випускаються серійно

фірмою ТОВ „IЗАМЕТ 05“ (“ИЗАМЕТ 05” EООД),
Адреса: 2600, м. Дупнiца, вул. Разметанiца, 5, Болгарiя
(2600, гр. Дупница, ул. Разметаница, 5, България),
згідно з чинними в Україні нормативними документами ,
відповідає вимогам Додатка 16
Технічного регламенту безпеки машин
(постанова Кабінету Міністрів України №62 від 30.01.2013 р.).
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 ТОВ «ТЕСКО», (ООВ „ТЕСКО”).
Юр. адреса: 03151 м. Київ, вул. Молодогвардійська, 11б, Україна,
Місцезнаходження ООВ «ТЕСКО»: 03142, м. Київ, вул. В. Стуса,
35/37 (оф. 205),
Ідентифікаційний номер призначеного ООВ № UA.TR.006,
Атестат акредитації НААУ № 8О067 дійсний до 13.09.2022,
№ 1О227 дійсний до 16.12.2022
tel./fax +38-(044) – 495 3380, tel. +38-(044) – 2211 895,
e-mail: info@tecko.com.ua, www.tecko.com.ua.

на підставі (файли технічної документації № 006.1-953):
- Результатів перевірки та оцінки системи управління якістю –
Звіт № 006.1-953 від 10.03.20122р.
- Рішення щодо оцінки та реєстрації № 006.1-953 від 11.03.2022р.
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Керівник ООВ „ТЕСКО”

8О067
ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1
1О227
ДСТУ EN ISO/IEC 17065

В.В. Папазов

Чинність сертифікату можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності
ТОВ «ТЕСКО», що розміщена на веб-сайті: http://www.tecko.com.ua, та за тел. +38-(044) – 495 3380

Додаток до сертифікату
відповідності на основі цілковитого забезпечення
(Модуль Н)
№ UA.TR.006.Н.95303-22 від 11.03.2022р.
Сторінка 1 / Сторінок 2
Проведені аудити
ООВ «ТЕСКО» провів оцінку системи якості виробництва, з метою підтвердження застосування
відповідних вимог до нижче вказаної продукції. Оцінку було проведено на місці виробництва, як описано у
звіті №006.1-953 від 10.03.2022р. стосовно проектування, виробництва, контролю та випробувань
підіймального обладнання зазначеного у Додатку 9 до Технічного регламенту, а саме Підіймальне
обладнання для людей або людей і вантажів, де є ризик падіння з висоти понад три метри:
Е с к а л а то р и :
Поз

Тип,
серія

1

IZA

2

IZA-MW

Швидкість
Макс.висота
руху
пiдйому
до 0,5 м/с
до 1000 мм
до 35°
6000мм
включно
П а с а ж и р с ь к і к о н в е є р и ( тр а в о л а то р и ) :
до 0,5 м/с
до 1400 мм
до 12°
8000мм
включно

Ширина східців

Кут нахилу

Вантажопідйомність
до 9000
чол./год.
до 9000
чол./год.

комплектувальні, запасні частини та засоби безпеки
до ескалаторів та пасажирських конвеєрів (траволаторів), а саме:
Код
Тип, модель,
Поз
Назва
Виробник, постачальник
УКТ ЗЕД
серія
Shangshu Elevator Traction Machine
1
Лебідка
8425 31 00 00
FJ 160
Factory Co., Ltd. , China
Wujiang Kanglong rubber & plastic
2
Поручні
4016 99 99 90
SDS
Products Co., Ltd., China
Сходи
3
неіржавіюча
8431 39 70 00
Wuxi Ouya Lift Accessories Co., Ltd.,
сталь
JZ
China
Сходи
4
8431 39 70 00
алюміній
Положення та умови
Сертифікат є суб’єктом наступних положень та умов:
- Сертифікат є дійсним лише для вказаної вище продукції;
- Виробник повинен виконувати всі зобов'язання затвердженої системи якості та підтримувати її
так, щоб вона залишалась відповідною вимогам та ефективною;
- Виробник повинен повідомляти призначений орган про всі зміни в системі управління якості, для
того, щоб ООВ «ТЕСКО» оцінив зміни і вирішив, чи сертифікат залишається дійсним;
- Один раз на рік будуть проводитись періодичні аудити з метою перевірки дотримання і
використання виробником системи управління якості. ООВ «ТЕСКО» залишає за собою право на
проведення перевірок у разі виникнення обґрунтованих рекламацій.
Сертифікат може бути визнано недійсним у випадку:
- Змін в системі якості, що стосуються продукції, без узгодження з ООВ «ТЕСКО»;
- Періодичні аудити не було проведено в установлені програмою технічного нагляду терміни.
Декларація відповідності та маркування продукції
Якщо виробник дотримується вказаних вище положень та умов, він має право скласти Декларацію про
Відповідність та маркувати продукцію національним знаком відповідності згідно до постанови КМУ
№1585 від 7 жовтня 2003 р., з ідентифікаційним номером ООВ «ТЕСКО» (006).
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В.В. Папазов

Чинність сертифікату можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності
ТОВ «ТЕСКО», що розміщена на веб-сайті: http://www.tecko.com.ua, та за тел. +38-(044) – 495 3380

Додаток до сертифікату
відповідності на основі цілковитого забезпечення
(Модуль Н)
№ UA.TR.006.Н.95303-22 від 11.03.2022р.
Сторінка 2 / Сторінок 2

Попередні сертифікати
Номер сертифікату

Область дії сертифікату:
Технічний регламент безпеки машин (ПКМУ №62 від 30.01.2013 р.)
цілковите забезпечення якості стосовно проектування, виробництва,
UA.TR.006.H.64603-19
контролю та випробувань підіймального обладнання: ескалаторів IZA
та пасажирських конвеєрів (траволаторів) IZA-MW
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Дата видачі
12.03.2019
дійсний до
11.03.2022

В.В. Папазов

Чинність сертифікату можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності
ТОВ «ТЕСКО», що розміщена на веб-сайті: http://www.tecko.com.ua, та за тел. +38-(044) – 495 3380

