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Bill 22.01,202| р.
TepMiH лiТ ло 21.07.203t р.
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l'ехнiчнопrу регJ,IамеЕIу Технiчного регламенту обладнання що працюе пiд тиском, затвердженого

ПКN4У Ns27 в]д 16 сiчня 2019р,

Назва та алреса отрнN,lувача сертиr|iката, кол СЛРПОУ: <BATUSAN MAKINE SANAYI VЕ
TICAIiET ANONIM SIIIKETI>, Dilovasr O,S.B.2.Krsrm D-2015 Sok. No:6 41,155 DilovaspGebze /
XOCAELi, Turkey - Туреччина
Назва та алреса виробника: <BATUSAN MAKINE SANAYI
Dilovasr O.S.B.2.Krsrn D-2015 Sok. No:6,11455 DilovasbGelrze

VЕ TICARET AN()NIM StltKETI),
/

KOCAI]Li, Turke1,- Туреrrrrина

Продукцiя, кол УКТЗЕЩ або ЩКПП: Арматура трубопровiдна ТМ (BATU VАNА> (асортипrент
зl,iлно з додаткопt), ко.1 УКТЗЕЩ 8481
Тиttовtrй прсдс t авннк продукцii: ulapoвllli

t{paH

вiдповiдас: вимоt,ам: Технiчного регламенту обладнання що працюо пiд тискоlи затвердженого
ПКМУ N927 вiд 16 сiчня 2019р, та ДсТУ EN 122664 _2а15 (EN 12266-1:2012, lDT), ДсТУ EN 331:2005
Висrrовки про Ilроведсну перевiрку:

На пiдставi проведенот еtiспертизи TexHi.tHoi докуме tl,t atlii, iлеrrтифiкачii i випробувань про,лукчii вс]анOвлсно,
шо Iиповий lpaioK прэл5кuii' Bi tttrrtri,tlt, ви\10lа\1 tазнаllенич lcxHi,tHoto p(1.1a\leIll) l.r нор\лаIивни\

докушленr,iв:

СеРТИфiКаТ ВИДаНиЙ lla пiдставi: Протоколу вrtllробувань типового зразка Nl 0tI/'I' вiл ]9.07,202lp,,
Вt,lДаtlОГО ВЛ 'I'OB КТЕСТМПТРСТАНДАРТ) ]0029, м. Житомир, Bylt. НебссllоТ CoTlri, бул. 52, (aTecтaT IlАДУ
-I'!20

l471 дiйсниl: до 24.1l').2022)

6,iyrl

органу з сертифiкацii
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ApMaтypa

BDKV

BKv

вкч
BKv

BKv-EU

вGV

вмGч
tsIV

tsсV
врт
влG
BST-Y
вкV_зY-L
вкч-зY_т
BKV-cEK

рубопрtlвiдна

Назва проllукlцii

Артикул/молеllь

BBKV

r

HoplraTrrBHi

fliаметри

,1,Ii

ГS плоllоблочниit ку:lьовий клапан
DNl5 (l/2) - DN250
гиrlу бурак
кульовий клапан для природного газ} DN l5 ( ]/2") - DN250

cK1l

(

l0)

PN ]6 - I,N,10

(

l0)

PN lб - PN,10

B,A,TU

iAPIбD) кульовий клапан ANSI
PN6/l 0/lб ку:lьовий клапан
PN25/40 кульовий клапан
EU00l /002 кульовий клалан

I)N l5 (l/2,) - DN600 (24")

DN40 - DN200

(8)

DN15 (1/2) - DNз00 ( l2")
DN 15 (l /2) - DN25

(l)EU00l
DNз2 (l/4) - DN 150 (6)

cLASS l50(PN20) CLдS52500(PN420)

рNб-PNlб
PN25 PN 100
Мах. PN40

EU002
rрофiльний клалан
металсвий сильфонний кульовий
кiапан

DN ] 5( ]/2,) - DN200 (8,)
DN l 5( l/2,) - DN200 (8)

го-|-ьчатии KJlaпall

DN l5( l/2) - DN50 (2")
DNl5 (i/2,) - DN200 (8)

]всро,I,нlи клапан
фir ьтр

Lндrlкатор потоку
конденсатор (коlrленсатовiдвiлник)

]-ходовий кульовIlй клапан типу L
]-х ходовt.ti.t кyльовий K,,lallaн типч'I'
]озсмнии клапан

органу з сертифiкацii

\i;lЖ

ТМ (BATU VANA)

DN15 (l/2") - DN200 (ll")
DN15 ( l/2) _ DNз00 ( ]2,)
DN 1_5(1/2,) - DN25 ( l,)
DN ]5 (]12,) - DN200 (8,)
DN 15 (1/2") - DN200 (8)
DN 15 ( l/2,) _ DN l 50 (6")

PN 16

рNIб
PN250
PN lб - PN40
PN lб _ PN40

PNl6-PN40

PN Iб
PN lб - PN40
PN lб - PN40
PN lб - PN40

