
Г-]-оrjrй-l
Тел.: ,З8 (0456) ]81-700. E-mail: info@senis,com,ua. Web: wwи.sеrlis.соm.ча lдсrr Bi iй,iсс lrоt_.l

(1) сЕртиФIкАт ЕкспЕртизи типу
(2) ТеХНiЧНПй регламент обладнання та захисЕIrх спстем, призпачепих для використання в

потенцiйно впбухопебвпечппх середовпщах (постанова КМУ вiд 28 грулня 2016 р. J{Э 1055)

(З) Номер сертифiката: СЦ 21.0726 Х Номер видання: 0

(4) обладнання: Цакетнпй перемliкач вибухозахпщеншй тппу DEG-CSJхI

ТОВ кGЕРТlС-ЦЕНТР)
оргАн з оцlнки в|дповlдностl продукцlI

09113, YKpaiHa, Ки'iЪська область, м. Бiла Церква, вул. Фастiвська 23

Приватне акцiоfiерЕе товарцство <<.ЩIГ> (АТ <<ЩГф YKpaiHa, 69089, м.
Запорiжоrrя, вул. Пiщана, буд.3, офiс 14, €ЩПоУ 23189879

Прнватпе акцiонерне товарпство <<.ЩГ> (АТ <<ЩГ>) УкраiЪа, 69089, м.
Запорiжжя, вул. Пiщапа, буд. 3, офiс 14, €ЩПОУ 23189879

(7) ОПИС ОбЛаднання та його приtryстимих варiацiй, а також документацiя, на яку даютъся посилання,
наведенi у додатку до сертифiката.

(8) ТОВ (СЕРТIС-ЦЕНТР>, орган з оцiнки вiдповiдностi за реестрацiйним номером UA.TR.l15,
призначений виконувати роботи з оцiнки вiдповiдностi продукцii вимогам Технiчного
регламенlу, затвердженого постановою КМУ вiд 28 грулня 20lб р, Nч 1055, посвiдчуе, що була
встановJIена вiдповiднiсть вказаного обладнання с)rггевим вимогам стосовно захисry здоров'я та
беЗПеКИ вiдносно технiчного проекту та конструкцiТ обладнання, призначеного для використання
в потенцiйно вибухонебезпечних середовищах, якi наведенi в Технiчному регламентi.
Результати дослiдхень та випробувань наведенi в протоколi оцiнки М 840/oB-2l вiд l 8.1 1 .2021 р.

(9) ВiдпОвiднiсrь Обладнання суттсвим вимогам стосовно з:лхисry ]доров'я ra безпеки була
забезпечена виконанням вимог насryпних сrанларr-iв:

ДСТУ EN IEC 60079_0:2019, ДСТУ EN 60079-1:2017

(10) Якшо в кiнцi номера сертифiкага присутнiй знак <Х>>. то це посвiдчус. що до обладнання
застосовуються особливi умови використання- якi наведенi у додатку до цього сертифiката.

(l1) Щей сертифiкат виданий внаслiдок проведення оцiнки вiдповiдностi за Модулем В (експертиза
типу) згiлно з Технiчниv реlламентом 1а стосу€ться лише технiчного npoinT1 ru конструкцiТ
зzлзначеного обладнання згiдно з узгодженою технiчною доцументацiею- Введення в обiг
зазначеного обладнання згiдно з Технiчним реглам9нтом можпиво лише за уIrови застосування
додаткових молулiв оцiнки вiдповiдностi.

(l2) Марковання обладнання повинно мiстити наступне:

Il 2G Ех db IIВ Тб GЬ
-20 ОС 5 1д < -р55 об

Керiвник органу з оцiнки К.В. Меженков

(5) Заявник:

(6) Виробник:

19.1 l .202l

щей сертифiкат з лолатком може бути вiдтворений лише повнiстю та без змiн.
ФСУ 7.7_09 {редакцiя З) 09 12,2019



( l5) Опис обладнання та технiчнi хараtсгеристRкl|

Пакетний перемикач тилу DEG-CS Ех1 (далi переvикач) призначений для дистанцiйного i

мiсцевого керування електроприводами машин i механiзмiв в технологiчних установках з

вибдонебезпёчними умовами виробництва.
Перемикач скJIадаеться з корпусу, накривки та ко}f},тацlйного елеменry.
Кор.rус та накри*r.у u""oro"r"ro , алюмiнiсвого сплаву з високим ступенем MexaHbHoi' мiцностi. В
бокоъий частинi кьрrryсу розташованi нарiзевi отвори дJlя встановлен}я Ех d IIв/пс кабельних

вводiв або за..rry.оп. В накривui розташовано oTBip iз запресованою в ньому лаryнною вryлкою

через яку проходить вал ручки управлiння копг}тацiйним елеме}lтом. Накривка з корпусом

з'еднанi за допомогою гвинтiв М5х0,8 за ISO 10642.

Технiчнi характеристики; l : " ''',-"'

(16) Технiчна
типу DEG-сS Exl. lяструr<чiя з

18. l 1,2021 р. ]

Особливi умовп в!rкорпстання (знак <Х> в

неоохlдно зверцугись до

l /.Z KJ]ac MltlнocTl крlпи

(17)

Видання 1 вй ,

l9.11.202l р,


