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ВСТУП 

У паспорті на газосигналізатори ВАРТА 1 модифікацій ВАРТА 1-03 (ВАРТА 1-03П,  

ВАРТА 1-03«і»), ВАРТА 1-03.14 (ВАРТА 1-03.14П) та ВАРТА 1-03.24 (ВАРТА 1-03.24П), які 

виготовляються згідно з ТУ У 23161579.001-2000 містяться гарантії виробника й відомості про 

приймання. 

Також у паспорті вказані основні характеристики газосигналізаторів та ведеться облік 

проведення державних повірок, технічного обслуговування та ремонтів. 

Перед встановленням і введенням в експлуатацію газосигналізатора необхідно ознайомитися 

з настановою з експлуатації та інструкцією з монтажу. 

1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ 

1.1 Газосигналізатори призначені для автоматичного безперервного контролю 

довибухонебезпечних концентрацій горючих і гранично допустимих концентрацій токсичних газів 

(згідно з таблицею 1) в повітрі та його температури, видачі світлової і звукової сигналізації, 

електричних сигналів на зовнішні пристрої і комутації зовнішніх електричних кіл при 

перевищенні встановлених значень об’ємних часток контрольованих газів або температури 

повітря.  

В газосигналізаторах модифікацій ВАРТА 1-03.14 (ВАРТА 1-03.14П) та ВАРТА 1-03.24 

(ВАРТА 1-03.24П) відповідно з замовленням користувача є можливість (як додаткова опція)  

підключення газосигналізатора до системи контролю вищого рівня з використанням інтерфейсу  

«RS-485» (протокол «Modbus RTU») чи по Wi-Fi. 

1.2 Газосигналізатори можуть застосовуватись для контролю загазованості повітря в газових 

котельнях, газокомпресорних станціях в промислових і громадських спорудах та інших об’єктах. 

1.3 Газосигналізатори складаються із блока управління (далі – БУ) і вимірювальних 

перетворювачів (далі - давачі) газу і (або) температури в різних комбінаціях по типах. 

Газосигналізатори відповідають вимогам Технічного регламенту законодавчо регульованих 

засобів вимірювальної техніки затвердженого Постановою КМУ від 13 січня 2016 року № 94 та 

Технічному регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в 

потенційно вибухонебезпечних середовищах затвердженого Постановою КМУ від 28 грудня 2016 

року № 1055. 

Блоки управління газосигналізаторів виготовляються у звичайному виконанні (БУ 

газосигналізатора ВАРТА 1-03«i» - з маркуванням   .    ІІ (2)G [Ex ib Gb] IIB) і призначені для 

застосування поза межами  вибухонебезпечних зон, в приміщеннях з нормальними кліматичними 

умовами. 

Давачі газосигнализаторів відповідають вимогам  «Технічного регламенту обладнання та 

захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах», 

затвердженого  постановою КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1055, виготовляються у 

вибухозахищеному виконанні та мають маркування: 

- всі типи давачів газосигнализатора ВАРТА 1-03«і»  -         II 2G Ex ib ІІВ Т4 Gb; 

- газові давачі інших газосигналізаторів                     -         II 2G Ex db ІІВ Т4/Н2 Gb; 

-  давачі температури                                                 -            II 2G Ex db [ib] ІІВ Т4/Н2 Gb. 

Давачі можуть застосовуватись у вибухонебезпечних зонах згідно з класифікацією 

НПАОП 40.1-1.32-01 “Правил будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних 

установок”, в яких можливе утворення вибухонебезпечних сумішей газів та парів з повітрям 

категорії ІІВ, групи Т4 і водня (окрім давачів газосигналізатора ВАРТA 1-03«i» ). Згідно з ГОСТ 

12.1.011 та по ДСТУ EN 60079-0 вони мають рівень вибухозахисту Gb «Високий». 

Вид вибухозахисту «i» (іскробезпечне електричне коло) давачів газосигналізатора  

ВАРТА 1-03«i» дозволяє прокладати магістралі, що з’єднують блок управління з давачами не у 

металевих трубах (вимоги ПБЕ п.4.8.13). 
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2. УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

2.1 Параметри навколишнього середовища: 

граничні температури навколишнього повітря: 

а) блока управління - від мінус 20
 о
С до плюс 60 

о
С; 

б) давачів (окрім давачів горючих газів) - від мінус 30 
о
С до плюс 60 

о
С; 

в) давачів горючих газів - від мінус 30 
о
С до плюс 100 

о
С. 

відносна вологість навколишнього повітря до 95 % при температурі 35 
о
С.  

атмосферний тиск від 84,0 до 106,7 кПа (від 630 до 800 мм рт.ст.). 

 

3. РЕЖИМИ РОБОТИ 

«ЧЕРГУВАННЯ» - здійснюється безперервний контроль загазованості та температури 

контрольованого середовища (для ВАРТА 1-03(П, «і») – при наявності датчиків температури); 

«ТРИВОГА» - здійснюється включення тривожної (світлової, звукової) сигналізації та 

пристроїв захисту і блокування у разі перевищення довибухонебезпечних концентрацій газів 

(граничних концентрацій, температури) у контрольованому середовищі; 

«ТЕСТ» - здійснюється перевірка працездатності газосигналізатора, спрацювання 

пристроїв захисту, блокування і сигналізації. 

Для газосигналізатора ВАРТА 1-03.24 (ВАРТА 1-03.24П) додатково: 

«СЕРВІС» - здійснюється перевірка працездатності газосигналізатора, спрацювання 

пристроїв захисту, блокування і сигналізації, налаштування часу та дати, детальний перегляд 

стану окремого давача, можливість переглянути події, що відбувалися, відключити тривожну 

сигналізацію (тільки при умові що причина спрацювання усунена);  

«НАЛАШТУВАННЯ» - здійснюється налаштування давачів: зміна логічного адресу, 

калібрування порогових значень спрацювання та перезапуск давачів, видалення накопичених 

даних про події, що відбувалися (очистка архіву подій). 
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4. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

4.1 Контрольовані гази і пари та їх умовні позначення наведені у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Контрольований компонент Тип газосигналізатора 

горючі гази і пари умовне позначення 
ВАРТА 1-03 

(ВАРТА 1-03П,  

ВАРТА 1-03«i») 

ВАРТА 1-03.14 

(ВАРТА 1-

03.14П) 

ВАРТА 1-03.24 

(ВАРТА 1-03.24П) 

Метан СН4 + + + 

Пропан (бутан) С3Н8 + (або) + + 

Водень Н2 ---- + + 

Гексан (пари бензину та 

дизельного палива) 
С6Н14 ---- + + 

Пари етилового спирту С2Н5ОН ---- + + 

Етилен  С2Н4 ---- + + 

Бензол С6Н6 ---- + + 

Ацетон  С3Н6О ---- + + 

Ацетилен  С2Н2 ---- + + 

Диметиловий ефір 

(метиловий ефір) 

С2Н6О ---- + + 

Токсичні гази умовне позначення  

Оксид вуглецю СО + + + 

Аміак  NH3  + + 

Температура повітря  + + + 

4.2 Кількість порогів спрацювання сигналізації — 2 (попереджувальна і тривожна). 

Номінальні значення порогів спрацювання сигналізації, границі допустимої основної 

похибки спрацювання сигналізації в нормальних умовах і в умовах впливу граничних робочих 

температур наведені в таблиці 2. 

Таблиця 2 

Найменування 

компоненту газової 

суміші 

Номінальні значення  

порогів спрацювання  

сигналізації 

Границі допустимої основної абсолютної похибки 

спрацювання сигналізації 

Поріг 1 Поріг 2 

За основним 

(повірочним) 

компонентом 

( 5 % НКГР) 

За іншими 

 компонентами 

( 9 % НКГР) 

Для горючих 

газів 

в умовах впливу  

граничних 

робочих температур 

і відносної вологості  

( 7 % НКГР) 

Метан 0,5 % об. 1,0 % об.  0,25 % об.  0,45 % об.  0,35 % об. 

Пропан (бутан) 0,2 % об. 0,4 % об.  0,1 % об.  0,18 % об.  0,14 % об. 

Оксид вуглецю 0,005 % об 0,01 % об.  0,002 % об. –  0,003 % об. 

Аміак (ДА-14-1) 20 мг/м
3
 60 мг/м

3
  25 % –  35 % 

Аміак (ДА-14-2) 200 мг/м
3
 500 мг/м

3
  25 % –  35 % 

Пари бензину 0,1 % об. 0,2 % об.  0,05 % об.  0,09 % об.  0,07 % об. 

Пари дизельного палива 0,1 % об. 0,2 % об.  0,05 % об.  0,09 % об.  0,07 % об. 

Пари етилового спирту 0,31 % об. 0,62 % об.  0,16 % об.  0,28 % об.  0,22 % об. 

Водень 0,4 % об. 0,8 % об.  0,2 % об.  0,36 % об.  0,28 % об. 

Етилен 0,23 % об. 0,46 % об  0,115 % об.  0,207 % об  0,16 % об 

Бензол 0,14 % об. 0,28 % об  0,7 % об  0,126 % об  0,1 % об 

Ацетон (об’ємна частка) 0,29 % 0,58 % ± 0,145 % об ± 0,261 % об  0,203 

Ацетилен (об’єм. частка) 0,23 % 0,46 % ± 0,115 % об ± 0,207 % об  0,161 

Диметиловий ефір (об. част.) 0,27 % 0,54 % ± 0,135 % об ± 0,243 % об  0,189 

Температура повітря 70 
0
С 70 

0
С  5 

0
С –  10 

0
С 
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Примітки:  

1. Значення порогів спрацювання сигналізації встановлюються при випуску з виробництва.  

2. Паспортні пороги спрацювання сигналізації можуть бути змінені на інші значення за 

вимогою замовника. 

4.3 В залежності від джерела живлення газосигналізатори виготовляються: 

– з живленням змінним струмом напругою 230 В – ВАРТА 1-03, ВАРТА 1-03«і»,  

ВАРТА 1-03.14, ВАРТА 1-03.24; 

– з живленням постійним струмом напругою 12 В – ВАРТА 1-03П, ВАРТА 1-03.14П,       

ВАРТА 1-03.24П. 

4.4 Кількість давачів, що підключаються до блоку управління в різних комбінаціях по газах, 

що контролюються та типах сенсорів, що застосовуються у давачах: 

у газосигналізаторі ВАРТА 1-03 (ВАРТА 1-03П, ВАРТА 1-03«і») - від 1 до 4; 

у газосигналізаторі ВАРТА 1-03.14 (ВАРТА 1-03.14П)                 - від 1 до 14; 

у газосигналізаторі ВАРТА 1-03.24 (ВАРТА 1-03.24П)                 - від 1 до 24. 

4.5 Газосигналізатори витримують вплив протягом 10 хв перевантаження: 

4.5.1 давачі з напівпровідниковими сенсорами 

– давачі метану                  - об’ємною часткою метану до 2,25% об (до 45 % НКПР); 

– давачі пропану                 - об’ємною часткою пропану до 0,9% об  (до 45 % НКПР); 

– давачі оксиду вуглецю      - об’ємною часткою оксиду вуглецю до 0,025 %. 

– давачі аміаку  (ДА-14-2, ДА-24)  - до 0,25%. 

4.5.2 давачі з термокаталітичними сенсорами 

– давачі горючих газів        - до 100 % НКПР без обмеження часу. 

4.5.3Час відновлення працездатності газосигналізаторів після перевантаження-не більше 10 

хв. 

4.6 Ступінь захисту оболонки від зовнішніх впливів за ДСТУ EN 60529: 

– блока управління - IР54;  

– давачів                   - ІР65. 

4.7 Газосигналізатори нечутливі до впливу невимірюваних компонентів: 

– для давачів метану, пропану (бутану) та горючих газів – об’ємною часткою оксиду вуглецю 

та аміаку до 0,015 %;  

– для давачів оксиду вуглецю та аміаку – об’ємною часткою метану до 2%; пропану – до 

0,8%; водню – до 1,6 %; парів бензину, парів дизельного палива – до 0,3 %.  

4.8 Радіозавади, що створюються газосигналізатором, не перевищують рівні, встановлені  

ДСТУ EN 50270. 

4.9 Газосигналізатор в транспортній тарі стійкий до впливу: 

– температури навколишнього повітря від мінус 30 
о
С до плюс 50 

о
С; 

– відносної вологості до 98 % при температурі +25  
о
С; 

– транспортної тряски з прискоренням 30 м/с
2
 і частотою від 80 до 120 ударів за хвилину. 

4.10 Середнє напрацювання на відмову газосигналізаторів — не менше 60 000 год. 

(газосигналізаторів з давачами горючих газів (термокаталітичні сенсори) – не менше 30 000 год.). 

4.11 Повний середній строк служби газосигналізатора - не менше 10 років 

(газосигналізаторів з давачами горючих газів (термокаталітичні сенсори) – не менше 5 років). 

4.12 Середній час відновлення працездатності газосигналізаторів технічним 

обслуговуванням або поточним ремонтом— не більше 1 год. 
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5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

Комплектність поставки може змінюватися, в залежності від замовлення модифікації 

газосигналізатора та типу і кількості давачів та наведена в таблиці 3.  

Таблиця 3 

Найменування 

ВАРТА 1-03 

(ВАРТА 1-03П,  

ВАРТА 1-03«i») 

ВАРТА 1-03.14 

(ВАРТА 1-

03.14П) 

ВАРТА 1-03.24 

(ВАРТА 1-

03.24П) 
Примітка 

кількість кількість кількість 

Газосигналізатор ВАРТА 1-03 (ВАРТА 1-03П, ВАРТА 1-

03«і») або ВАРТА 1-03.14 (ВАРТА 1-03.14П)  

або ВАРТА 1-03.24 (ВАРТА 1-03.24П) - Блок управління 

1 од. 1 од. 1 од.  

Давач метану (СН4):    

Відповідно 

до 

замовлення 

ДМ-4                   (ДМ-4«i» для ВАРТА 1-03«і») від 1 до 4 од.   

ДМ-14  від 1 до 14 од. . 

     ДМ-24  від 1 до 14 од. від 1 до 24 од. 

Давач оксиду вуглецю (СО) :    

ДУГ-4                  (ДУГ-4«i» для ВАРТА 1-03«і») від 1 до 4 од.   

ДУГ-14  від 1 до 14 од  

ДУГ-24  від 1 до 14 од. від 1 до 24 од. 

Давач пропану (С3Н8) : .   

ДП-4                     (ДП-4«i»  для ВАРТА 1-03«і») від 1 до 4 од   

ДП-14  від 1 до 14 од.  

      ДП-24  від 1 до 14 од від 1 до 24 од. 

Давач температури (Т
о
С) :    

ДТ-4                      (ДТ-4«i» для ВАРТА 1-03«і») від 1 до 4 од.   

ДТ-14  від 1 до 14 од.  

ДТ-24  від 1 до 14 од. від 1 до 24 од. 

Давач аміаку :     

(NH3-1)   ДА-14-1 (санітарний)  від 1 до 14 од  

(NH3-1)   ДА-24-1 (санітарний)  від 1 до 14 од від 1 до 24 од 

(NH3-2)  ДА-14-2 (промисловий)  від 1 до 14 од  

(NH3-2)  ДА-24-2 (промисловий)  від 1 до 14 од від 1 до 24 од. 

Давач горючих газів (гексан (С6Н14), кисень(Н2), етилен 

(С2Н4), бензол (С6Н6), пари етилового спирту (С2Н5ОН), 

ацетон (С3Н6О), ацетилен (С2Н2), диметиловий ефір 

(С2Н6О)): 

   

ДГГ-14  від 1 до 14 од  

ДГГ-24  від 1 до 14 од від 1 до 24 од. 

Заглушка кабельного вводу  (ИТЕМ.724151.007-02)  2 од. 2 од. 

для блоку 

управління 

 

Шуруп 5х60 3 од 3 од. 3 од. 

Дюбель 10х50 3 од 3 од. 3 од. 

Розетка на кабель три контакта 10А 220В  1 од. 1 од. 

Узгоджувач у складі:  2 компл. 2 компл. 

Резистор С2-23 120 Ом   1 од. 1 од. 

Резистор С2-23 1 кОм   2 од. 2 од. 

Ущільнювач гумовий від 1 до 4 од. від 1 до 14 од. від 1 до 24 од. 

для  

давачів 

Шайба металева  від 1 до 4 од. від 1 до 14 од. від 1 до 24 од. 

Муфта ущільнююча  від 1 до 4 од. від 1 до 14 од. від 1 до 24 од. 

Шуруп  4х30 від 2 до 8 од. від 2 до 28 од. від 2 до 48 од. 

Дюбель 6х30 від 2 до 8 од. від 2 до 28 од. від 2 до 48 од. 
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Продовження Таблиці 3 

Найменування 
ВАРТА1-03 ВАРТА1-03.14 ВАРТА 1-03.24 

Примітка 
кількість кількість кількість 

Кронштейн монтажний (прямий і «Г» подібний) від 2 до 8 од. від 2 до 28 од. від 2 до 48 од. 

для  

давачів 

Клема для внутрішнього заземлення Ø 3 мм від 2 до 8 од. від 2 до 28 од. від 2 до 48 од. 

Клема для зовнішнього заземлення Ø 4 мм від 1 до 4 од. від 1 до 14 од. від 1 до 24 од. 

Ключ шестигранний 4х70 від 1 до 4 од. від 1 до 14 од. від 1 до 24 од. 

Газосигналізатор ВАРТА 1 Паспорт ИТЕМ.411712.001 ПС 1 примірник 1 примірник 1 примірник  

Настанова з експлуатації ИТЕМ.411712.001 РЭ 1 примірник    

Інструкція з монтажу       ИТЕМ.411712.001 ИМ 1 примірник    

Настанова з експлуатації ИТЕМ.411712.001-01 РЭ  1 примірник   

Настанова з експлуатації ИТЕМ.411712.001-04 РЭ   1 примірник  

Інструкція з монтажу       ИТЕМ.411712.001-01 ИМ  1 примірник 1 примірник  

Розетка на кабель під клеми МС 1,5/3-STF-3,81  1 од. 1 од. 
за 

окремим 

замовле

нням 

Насадка повірочна 1 од. 1 од. 1 од. 

Інструкція 374-12-12. Сигналізатори газу ВАРТА 1-03, 

ВАРТА 1-03.14, ВАРТА 1-03.14 “Диспетчер” Методика 

повірки 

1 примірник 1 примірник 1 примірник 
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6. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА 

6.1 Виробник гарантує відповідність газосигналізатора вимогам технічних умов 

ТУ У 23161579.001-2000 при дотриманні правил транспортування, зберігання і експлуатації.  

6.2 Виробник гарантує роботу газосигналізатора протягом 24 місяців з моменту продажу. 

6.3 При укладанні договору на технічне обслуговування придбаного газосигналізатора з 

підприємством-виробником (ТОВ «ТЕМІО») гарантійний термін продовжується до п’яти (5) 

років. 

Гарантійний ремонт приладів проводить виключно підприємство-виробник. 

6.4 Протягом зазначеного терміну підприємство-виробник зобов’язується безоплатно 

проводити ремонт і заміну складових частин, що вийшли з ладу, за умови дотримання вимог з 

транспортування, зберігання та експлуатації газосигналізатора. 

6.5 Покупець має право на заміну несправного приладу у випадках: 

- якщо після 3-х ремонтів даний прилад має невиправні дефекти що впливають на 

правильність його роботи; 

- неможливості усунення дефектів. 

6.6 Протягом гарантійного терміну експлуатації ремонт проводиться за рахунок власника 

газосигналізатора, якщо виявлена несправність є наслідком дій, що вказані в  п.п. 6.8, 6.9. 

6.7 В поняття ремонту не входять дії, пов’язані з: 

- регулюванням порогів спрацювання сигналізації; 

- регулюванням та програмуванням пристроїв у нестандартному виконанні; 

- проведенням операцій технічного обслуговування; 

- заміною запобіжників, батарей та інших елементів, заміна яких передбачена операціями 

обслуговування. 

6.8 Гарантія не розповсюджується на пошкодження, що виникли в результаті: 

- ударів, інших механічних впливів, дій агресивних речовин; 

- невиконання умов транспортування, зберігання, експлуатації та порушень правил безпеки; 

- дій користувача чи осіб, що не мають повноважень на проведення обслуговування чи 

ремонту; 

- атмосферних розрядів і перенапружень у мережі живлення; 

- випадкових чи незалежних від виробника подій. 

6.9 Дія гарантійних прав припиняється в наступних випадках: 

- пошкодження пломб, що встановлені при виготовлені чи державній повірці приладу; 

- втручання в схему приладу, її зміни, а також внесення будь-яких інших змін у прилад чи 

управляючу програму; 

- відсутність регулярного обслуговування та систематичних записів щодо його проведення 

(таблиця 5). 

6.10 Гарантія не розповсюджується на акумуляторний блок (блок безперебійного живлення, 

мережевий адаптер). 

6.11 Газосигналізатор приймається в ремонт (гарантійний та не гарантійний) за наступних 

умов: 

- газосигналізатор чи його складові повинні бути очищені від забруднень (виконано п.7.4.4 

настанови з експлуатації ИТЕМ.411712.001(-01,-04) РЭ газосигналізатора); 

- наявність Паспорта на газосигналізатор ИТЕМ.411712.001ПС; 

- наявність супровідного листа за довільною формою в якому описано прояви несправності, 

вказано контактну особу від власника та її телефон, порядок відправлення відремонтованого 

газосигналізатора власнику. 

6.12 Облік гарантійних ремонтів ведеться в таблиці 4 

Таблиця 4 

№ 

з/п 

Дата 

проведення 

ремонту 

Характер несправності Результат 
Хто проводив 

ремонт 

1     

2     

3     
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7. ОБЛІК ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ  

ТА НЕГАРАНТІЙНИХ РЕМОНТІВ 

Технічне обслуговування та не гарантійний ремонт приладів серії «ВАРТА 1» проводять 

підприємство-виробник або Авторизовані сервісні центри перелік яких знаходиться на сайті 

www.temio.com.ua у розділі «Послуги». Дані о проведенні не гарантійних ремонтів та технічного 

обслуговування записуються у таблиці 5. 

Таблиця 5  

Дата Проведені операції 
Хто проводив  

(посада, прізвище) 
Підпис 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

8. ОБЛІК ПРОВЕДЕННЯ ПЕРІОДИЧНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОВІРКИ 

Періодична державна повірка газосигналізаторів, що перебувають в експлуатації, 

проводиться не рідше 1 разу на рік у відповідності з вимогами  Наказу Мінекономрозвитку 

України від 13.10.2016 р. № 1747 та «Інструкція 374-12-12. Сигналізатори газу ВАРТА 1-03, 

ВАРТА 1-03.14, ВАРТА 1-03.14 “Диспетчер” Методика повірки». Дані о проведенні державної 

повірки записуються у таблиці 6. 

Таблиця 6 

Дата 
Стан газосигналізатора та відбиток клейма державного 

повірника 
ПІБ повірника 

Підпис 

повірника 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

http://www.temio.com.ua/
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9. УТИЛІЗАЦІЯ  ГАЗОСИГНАЛІЗАТОРА 

Газосигналізатор – розбірна конструкція! Частина елементів конструкції придатна для 

повторної переробки та подальшого використання! 

Елементи конструкції поділяються на 4 групи: 

1. Індивідуальна упаковка (з гофрокартону)  

2. Металеві елементи кріплення,  з’єднувальні кабелі, корпус та головка давача 

3. Пластмасовий ( АВС) корпус блоку управління 

4. АКБ (для відповідних модифікацій) 

5. Електронна схема 

Конструктивні елементи 1, 2 та 3 групи рекомендовано здавати в мережу приймальних 

пунктів вторинної сировини для повторної переробки та подальшого використання, елементи 4 та 

5 групи, з метою недопущення негативного впливу на довкілля, необхідно здавати на 

спеціалізовані пункти утилізації.  

Розбирання газосигналізатора не вимагає використання спеціалізованого інструменту та може 

проводитися користувачем за допомогою викрутки та бокорізів. 

 

 

10. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ 

Газосигналізатор ВАРТА 1-03.______ 

Заводські номери :  

блок управління ______________________ 

давач   

  

давач   

  

давач   

  

давач  

  

давач   

  

давач   

  

давач   

  

давач  

  

давач  

  

давач  
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давач   

  

давач   

  

 

виготовлений у відповідності до технічних умов ТУ У 23161579.001-2000, відповідає вимогам 

Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (затверджено 

Постановою КМУ від 13 січня 2016 року № 94) та Технічного регламенту обладнання та захисних 

систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах 

(затверджено Постановою КМУ від 28 грудня 2016 року № 1055) і визнаний придатним для 

експлуатації. 

Особливості виконання (налаштування) _______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

 

Начальник ВТК                              ______________                                _________________ 

  особистий підпис                                  розшифровка підпису           

____________________ 

       рік, місяць, число  

 

 

Дата продажу        ____________________             _____________________                        ______________________ 

                                                         рік, місяць, число                     особистий підпис                                  розшифровка підпису       
                                                

                                                        

 


