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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК

ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ

KZ.О.07.0937

PRODUCT CERTIFICATION

СƏЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ
мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің

деректер тізілімінде тіркелген

" 15 " желтоқсан20 21 ж.

№ KZ.7500937.01.01.00888

дейін жарамды" 15 " желтоқсан20 22 ж.

Сəйкестікті растау жөніндегі орган БСН 020840000705, "Центр стандартизации и сертификации" жа уапкершілігі шектеулі
серіктестігі,  орналасқан  жері: Қазақстан Республикасы,  Алматы қ-сы,  Алатау ауданы, Куприн а. көшесі, 1А үй, индекс:
050000, қызметті жүзеге асыру орнының мекенжайы: Қазақстан Ре спубликасы, Алматы қ-сы, Бостандық ауданы, Көктем-2
шағын ауданы, 22 үй, индексі: 050060

Осы сəйкестік сертификаты өнімнің тиісті түрде сəйкестендірілгенін куəландырады Сумен жабдықтау жəне жылыту
жүйелеріне арналған термопластикадан жасалған қысымды құбырлар жəне оларға арналған арматура: қолдану бойынша:;
Өнімдер ГОСТ 32415-2013 сəйкес шығарылады; жаппай өндіріс

ЕАЭО СЭҚ ТН коды 3917229009

жасалған "Keruen plus" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекенжайы: Қазақстан Ре спубликасы, Алмалы ауданы,
Алматы қаласы, Төле би көшесі, 127, индексі: 050000, нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Талғар қаласы,
Промышленная көш., 5

белгіленген қауіпсіздік талаптарына сəйке с келеді ҚР ҮҚ бекіт. ТР № 1202 - 17.1 1.2010 ж., СИМ бұй. бекіт. ТР №348-НҚ -
21.05.2021ж.,  БСЭГТ № 299 - 28.05.2010  ж.,II-т. 16-б,  ГН № 155 - 27.02.2015  ж., ГОСТ 32415-2013  ГОСТ 32415-2013,  т.
4.1.1,  4.1.3,  4.1.4,  5.1.2,  кес 10, 13, т. 5.1.4,  5.1.5,  5.1.9,  5.6

Өтініш беруші (жасап шығарушы, сатушы) БСН 140440023893,"Keruen plus" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды
мекен-жайы:  Қазақст ан Республикасы,  Алмалы ауданы,  Алматы қаласы,  Төле  би көшесі,  127,  индексі:  050000,  өнімді
сəйкестік  белгісімен  таңбалауға құқығы  бар

Сəйкестік сертификаты негізінде берілген Ұлттық аккредиттеу (атте статтау) жүйелерінде аккредиттелген (атте статталған)
зертханалар (орталықтар)  берген №0000 14/12/2021ж. № 21-12-14/45-02-№ 21-12-14/52-02 зерттеулер (сынақтар)
хаттамалары,  "Центр стандартизации и сертификации"  ЖШС СО ( аттестат: KZ.T.07.1020);  12/11/2021ж.  өндірістің  жай-
күйін талдау нəтижелері туралы акті, "Центр стандартизации  и сертификации"  ЖШС Ө СРО ( аттестат: KZ.О.07.0937);

Қосымша ақпарат Инспекциялық бақылауды "Центр стандартизации и сертификации" ЖШС Ө СРО жылына бір рет жүзеге
асырады; сертификаттау схемасы 3;

Н.Х.МОЛБАЕВ

Сəйкестікті растау жөніндегі органның
басшысы немесе ол уəкілеттік берген
тұлға Электрондық қолтаңбамен

Ф.Ж.АЯЗБАЕВЭлектрондық қолтаңбаменСарапшы-аудитор

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК

ТЕХНИКАЛЫҚ РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІ

KZ.О.07.0937

PRODUCT CERTIFICATION

СƏЙКЕСТІК СЕРТИФИКАТЫ
мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің

деректер тізілімінде тіркелген

" 14 " желтоқсан20 21 ж.

№ KZ.7500937.01.01.00885

дейін жарамды" 14 " желтоқсан20 22 ж.

Сəйкестікті растау жөніндегі орган 020840000705 БСН, "Центр стандартизации и сертификации" жа уапкершілігі шектеулі
серіктестігі,  орналасқан  жері: Қазақстан Республикасы,  Алматы қ-сы,  Алатау ауданы, Куприн а. көшесі, 1А үй, индекс:
050000, қызметті жүзеге асыру орнының мекенжайы: Қазақстан Ре спубликасы, Алматы қ-сы, Бостандық ауданы, Көктем-2
шағын ауданы, 22 үй, индексі: 050060

Осы сəйкестік сертификаты өнімнің тиісті түрде сəйкестендірілгенін куəландырады Ішкі кəріз жүйелеріне арналған
пластификацияланбаған  поливинилхлоридтен  жасалған құбырлар  мен фасонды  бөліктер  , қосымшаға  сəйкес; Өнімдер
ГОСТ 32412-2013  сəйкес жасалады;  сериялық  өндіріс,  сериялық  өндіріс

ЕАЭО СЭҚ ТН коды 3917239009

жасалған "Keruen plus" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алмалы ауданы,
Алматы қаласы, Төле би көшесі, 127, индексі: 050000, нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Талғар қаласы,
Промышленная көшесі, 5

белгіленген қауіпсіздік талаптарына сəйке с келеді ҚР ҮҚ бекіт. ТР № 1202 - 17.1 1.2010 ж., СИМ бұй. бекіт. ТР №348-НҚ -
21.05.2021ж., БСЭГТ № 299 - 28.05.2010 ж.,II-т .6-б, ҚР ТЖМ бекіт. ТР № 405 - 17.08.2021 ж., ГОСТ 32412-2013

Өтініш беруші (жасап шығарушы, сатушы) 140440023893 БСН, "Keruen plus" жа уапкершілігі шектеулі серіктестігі, заңды
мекен-жайы:  Қазақст ан Республикасы,  Алмалы ауданы,  Алматы  қаласы,  Төле  би көшесі,  127,  индексі:  050000  өнімді
сəйкестік  белгісімен  таңбалау құқығына  ие

Сəйкестік сертификаты негізінде берілген Ұлттық аккредиттеу (атте статтау) жүйелерінде аккредиттелген (атте статталған)
зертханалар (орталықтар) берген №0000 14/12/2021ж. № 21-12-14/53-02 -  № 21-12-14/56-02 зерттеулер (сынақтар)
хаттамалары,  "Центр стандартизации и сертификации"  ЖШС СО ( аттестат: KZ.T.07.1020);  12/11/2021ж.  өндірістің  жай-
күйін талдау нəтижелері туралы акті, "Центр стандартизации  и сертификации"  ЖШС Ө СРО ( аттестат: KZ.О.07.0937);

Қосымша ақпарат Инспекциялық бақылауды "Центр стандартизации и сертификации" ЖШС Ө СРО жылына бір рет жүзеге
асырады; сертификаттау схемасы 3;

Н.Х.МОЛБАЕВ

Сəйкестікті растау жөніндегі органның
басшысы немесе ол уəкілеттік берген
тұлға Электрондық қолтаңбамен

Ф.Ж.АЯЗБАЕВЭлектрондық қолтаңбаменСарапшы-аудитор


