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Керівнику підприємства
Головному інженеру
Відділ метрології та повірки ЗВТ
Відділ проектування
Щодо змін в процедурі підтвердження відповідності
газосигналізаторів “Страж” як засобу вимірювальної техніки
У відповідності до вимог «Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів
вимірювальної техніки», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №94 від 13
січня 2016р, вважаємо за необхідне проінформувати Вас про зміни, що відбулися в
процедурі повірки та підтвердженні відповідності щодо газосигналізаторів торгівельної
марки “Страж” як ЗВТ, що виготовляються підприємством ТзОВ “Реноме”.
У відповідності до вищезгаданого документу газосигналізатори торгівельної
марки “Страж” з 2018 р. сертифікуються за модульною системою. Модуль “B”
(Сертифікат № UA.TR.001 71-18 Rev.0 від 1.06.2018, виданий ДП “Укрметтестстандарт”)
та модуль “D” (Сертифікат № UA.TR.055.AQ.00149-18 версія 1 від 12.11.2018, виданий ДП
"Івано-Франківськстандартметрологія").
Підтвердженням відповідності є марковальна табличка на газосигналізаторі з
відповідними знаками сертифікаційних органів та номерами сертифікатів, а також
Декларація про відповідність з печаткою підприємства-виробника ТзОВ “Реноме”, що
додається до керівництва з експлуатації на газосигналізатор.
Поняття “первинна повірка на виробництві” відтепер не застосовується, але, як і
раніше, газосигналізатор підлягає періодичній щорічній повірці за діючою раніше
процедурою.
Копії сертифікатів та вигляд марковальної таблички додаються.
Інформуємо Вас, що на теперішній час газосигналізатори “Страж” єдині в Україні
прилади у своїй сфері застосування, що пройшли усі необхідні випробування, мають
відповідні сертифікати, повністю відповідають Технічним регламентам та гармонізованим
стандартам ДСТУ EN 50194:2009 “Сигналізатори горючих газів для житлових споруд
електричні. Технічні вимоги та методи випробовувань”, ДСТУ EN 50291-1:2015
“Сигналізатори оксиду вуглецю для житлових споруд. Частина 1. Методи випробувань та
технічні вимоги”, ДСТУ EN 50270:2014 “Електромагнітна сумісність. Електричне
обладнання для виявлення і вимірювання горючих газів, токсичних газів або кисню”.
Повідомляємо також про збільшення гарантійного терміну на наші прилади до 36
місяців та про початок серійного виробництва нової конструкції газосигналізаторів з
вбудованим роз’ємом, що значно спрощує і здешевлює монтаж та демонтаж приладу для
проведення періодичної повірки.
З відповідною інформацією та відео можна ознайомитись на наших офіційних
сайтах http://gasdetector.com.ua, http://renome.biz, або звернувшись до наших фахівців по
телефонах +380673837546, +380382783783.
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