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ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО- 
ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА 

ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ» (ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»)
STATE ENTERPRISE «ALL-UKRAINIAN STATE RESEARCH AND PRODUCTION CENTER FOR STANDARDIZATION, 

METROLOGY, CERTIFICATION AND CONSUMERS’ RIGHTS PROTECTION» (SE ’ ’ UKRME TR TESTS ТА NDART”)

СЕРТИФІКАТ ПЕРЕВІРКИ ТИПУ
Type-examination Certificate

TEKSAN Teknolojik Oleum Sistemleri San. Ve Tic. A.S.
Catalmese Mah. Resadiye Cad. 185 Sk. №6 34794 Cekmekoy-Istanbul Turkey

Додатку 2, розділ « Модуль В: перевірка типу» до Технічного 
регламенту засобів вимірювальної техніки, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 163
Annex II, section « Module В: type examination» o f the Technical regulation on 
measuring instruments approved by the decision o f The Cabinet o f Ministers o f 
Ukraine o f 24 February 2016 Nq 163

T еплолічильник
Heat meter

Виданий
Issued to:

Відповідно до:
In accordance with.

Тип засобу вимірювальної 
техніки:
Type o f measuring instrument:

Позначення типу:
Type designation:

Дата видачі:
Date o f issue :

Кількість сторінок:
Number o f pages:

Номер для посилань:
Reference №:

HM-DN15, HM-DN20

Чинний до
Valid until:

24/2/B/4/027-16

Номер призначеного органу: UA.TR.001
Number o f Designated body:

Цей сертифікат виданий за результатами досліджень технічного проекту засобу вимірювальної техніки, яким підтверджено відповідність 
застосовним вимогам Технічного регламенту.

Відповідність типу засобів вимірювальної техніки для надання на ринку та/або введення в експлуатацію на території України повинна 
підтверджуватися шляхом застосування однієї із процедур оцінки відповідності типу, встановлених Технічним регламентом. Цю вимогу не 
підтверджено цим сертифікатом.

This certificate is issued on the results o f examination technical project o f the measuring equipment, which it is confirmed compliance with the 
applicable requirements of the Technical Regulation.

Compligpsgztsps&Lthe measuring equipment for provision on the market and'or commissioningshould be confirmed by applying one of the procedures 
o f the t on the territory o f Ukraine, established by Technical Regulationfflris request is not verified by this certificate.
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