
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ 
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

I IА 1 .016.0010962-16
Зареєстровано в Реєстрі за № _____  ________ ____
Зарегистрирован в Реестре

_  . . 01 березня 2016 до 15 л ю того  2021
Термін ди з _________ _____________________ _________ _
Срок действия с

Кабель вогнестійкий безгалогенний марок НХН-РЕ180/Е30, НХН-РЕ180/Е30 
Продукція РІ_ЕХ, (І\І)НХН-РЕ180/Е30, НХН-РЕ180/Е90, НХН-РЕ180/Е90 РІ_ЕХ, (М)НХН- 
Продукция РЕ180/Е90, НХСН-РЕ180/Е30, (М)НХСН-РЕ180/Е30, НХСН-РЕ180/Е90, 

(М)НХСН-РЕ180/Е90, НХНВН-РЕ180/Е30, НХНВН-РЕ180/Е30 РЬЕХ, (М)НХНВН- 
РЕ180/Е30, НХНВН-РЕ180/Е90, НХНВН-РЕ180/Е90 РЬЕХ, (М)НХНВН- 
РЕ180/Е90 з номінальним перерізом жил від 1,0 мм2 до 300,00 мм2

Відповідає вимогам
Соответствует требованиям

пожежної безпеки згідно з Додатками 1, 2 (9 (дев'ять) позицій)

Сертифікат видано
Сертификат выдан

На підставі
На основании

В.О. Прищепа
ифікації
нотификации ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності можна 
перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО 
за тел. (044) 537-35-76
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ТОВ "Укрспецпогографія ", зам. 15-048, 2015 р , І кв



№

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ г  .
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО Р1Я

ж

до сертифіката відповідності / свідоцтва про визнання
Приложение к сертификату соответствия /  свидетельству о признании 

ІІА1.016.0010962-16

01 бер езн я  2016
«  99

Перелік вимог пож еж ної безпеки д о  продукції:

1) п. 4.1 ДСТУ 4809:2007 «Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи 
випробування», п. 4.36 г ДБН В.2.5-23:2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. 
Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення», п. 2.3.3 ТУ У 31.3-32739864- 
010:2008 згідно з ДСТУ 4237-1-2:2014 «Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних 
кабелів. Частина 1-2. Випробування на вертикальне поширювання полум'я одиничного ізольованого 
проводу або кабелю. Метод випробування полум’ям попередньо змішаного типу потужністю 1 кВт (ІЕС 
60332-1-2:2004, МСЮ)» щодо стійкості до поширювання полум’я поодиноко прокладеного кабелю (клас 
- стійкий);

2) п. 4.2 ДСТУ 4809:2007, п. 4.36 д ДБН В.2.5-23:2010, п. 2.3.4 ТУ У 31.3-32739864-010:2008 згідно з 
ДСТУ ЕМ 60332-3-22:2013 «Вогневі випробування електричних та волоконно-оптичних кабелів. Частина 
3-22. Випробування вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках, на 
вертикальне поширювання полум'я. Категорія А (ЕМ 60332-3-22:2009, ЮТ) щодо стійкості до 
поширювання полум’я кабелем, що прокладений у пучках (клас - стійкий);

3) п. 4.3 ДСТУ 4809:2007, п. 4.36 к ДБН В.2.5-23:2010, п. 2.3.5 ТУ У 31.3-32739864-010:2008 згідно з п. 4.20 
ГОСТ 12.1.044-89 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и 
материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» щодо токсичності продуктів 
згоряння неметалевих елементів кабелю (клас -  ТкЗ);

4) п. 4.4 ДСТУ 4809:2007, п. 4.36 к ДБН В.2.5-23:2010, п. 2.3.6 ТУ У 31.3-32739864-010:2008 згідно з п. 4.18 
ГОСТ 12.1.044-89 щодо димоутворювальної здатності кабелю під час тління його неметалевих 
елементів (клас -  ДТк1);

5) п. 4.5 ДСТУ 4809:2007, п. 4.36 к ДБН В.2.5-23:2010, п. 2.3.7 ТУ У 31.3-32739864-010:2008 згідно з 
ДСТУ 4367-2:2014 «Вимірювання густини диму, що утворюється під час згоряння кабелів у певних 
умовах. Частина 2. Метод випробовування та вимоги (ІЕС 61034-2:2005, МОР)» щодо 
димоутворювальної здатності кабелю під час його полуменевого горіння (клас -  ДПк2);

6) п. 4.6 ДСТУ 4809:2007, п. 4.36 к ДБН В.2.5-23:2010, п. 2.3.8 ТУ У 31.3-32739864-010:2008 згідно з 
ДСТУ ІЕС 60754-2:2006 «Випробування на гази, які виділяються під час згоряння матеріалів кабелів. 
Частина 2. Визначення ступеня кислотності газів вимірюванням водневого показника рН та питомої 
електропровідності (ІЕС 60754-2:1991, ЮТ)» щодо корозійної активності продуктів згоряння 
неметалевих елементів кабелю (клас -  Кк2);

7) п. 4.7 ДСТУ 4809:2007, п. 2.3.9 ТУ У 31.3-32739864-010:2008 згідно з п. 5.7 ДСТУ 4809:2007 щодо здатності 
до збереження цілісності кіл в умовах стандартного температурного режиму (клас ЕкЗО -  для кабелю з 
маркуванням -РЕ180/Е30; клас Ек90 -  для кабелю з маркуванням —РЕ180/Е90);

8) п. 4.8 ДСТУ 4809:2007, п. 2.3.10 ТУ У 31.3-32739864-010:2008 згідно з ДСТУ ІЕС 60331-21:2008 
«Випробування електричних кабелів вогнем. Цілісність кіл. Частина 21. Методика випробування. 
Кабелі номінальною напругою до 0,6/1,0 кВ включно (ІЕС 60331-21:1999, ЮТ)» щодо здатності до 
збереження цілісності кіл в умовах впливу полум’я, температура якого не менше ніж 750 °С (клас -  
РЕ180)

Ц і І Ц

В.О. Прищепа
гифікації _____  /__ ________ V ____ ____ ___ ______
отификации ііідпис ініціали, прізвище
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МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ 
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО Серія ГЄ

до сертифіката відповідності / свідоцтва про визнання
Приложение к сертификату соответствия /  свидетельству о признании

№ IIА1.016.0010962-16

и 01 95 березня 2016 (продовження)

9) п. 4.36 ж) 1) 2) ДБН В.2.5-23:2010, п. 6.3.1.4.6 ДБН В.1.2-7-2008 «Система забезпечення надійності та 
безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека» згідно з ДСТУ Б 
В.1.1-11:2005 «Захист від пожежі. Електричні кабельні лінії. Метод випробувань на вогнестійкість», 
ІЧЕО (01Ы 4102-12:1998-11 «Ріге Ь еГ^ іои г о? ЬиіИіпд та їегіа із  апсі Ьиіїсііпд сотропеп із  - Рагі 12: Сігсиі* 
іпіедгіїу таіпіепапсе о ї еіесігіс саЬІе зу з іетз ; ^ и іг е т е п їз  апгі Іезііпд» (Характеристики горіння 
будівельних матеріалів та конструкцій. Частина 12: Збереження функціональності електричних 
кабельних ліній. Вимоги і перевірка)) щодо межі (класу) вогнестійкості кабельних ліній Р 30/Р 90:

•  спроможність кабельної лінії з кабелем марки НХН-РЕ180/Е30, що прокладений у системі 
кабельних металевих перфорованих лотках типу ГСК5М виробництва фірми «ОВО ВЕТТЕРМАММ 
С тЬ Н  & Со. КС» (Німеччина), зберігати функціональність (працездатність) протягом ЗО хвилин. 
Крок підтримуючих елементів 1 200 мм

•  спроможність кабельної лінії з кабелем марки НХН-РЕ180/Е90, що прокладений у системі 
кабельних металевих перфорованих лотках типу РК5М  виробництва фірми «ОВО ВЕТТЕРМАМЫ 
С тЬ Н  & Со. КС» (Німеччина), зберігати функціональність (працездатність) протягом 90 хвилин. 
Крок підтримуючих елементів 1 200 мм

•  спроможність кабельної лінії з кабелем марки НХН-РЕ180/Е30, що прокладений вертикально у 
системі кабельних металевих лотках драбинного типу І.С виробництва фірми «ОВО 
ВЕТТЕГСМАММ С тЬ Н  & Со. КС» (Німеччина), зберігати функціональність (працездатність) 
протягом ЗО хвилин. Крок підтримуючих елементів 800 мм

•  спроможність кабельної лінії з кабелем марки НХН-РЕ180/Е90, що прокладений вертикально у 
системі кабельних металевих лотках драбинного типу 1_С виробництва фірми «ОВО 
ВЕТТЕГСМАММ С тЬ Н  & Со. КС» (Німеччина), зберігати функціональність (працездатність) 
протягом 90 хвилин. Крок підтримуючих елементів 800 мм

•  спроможність кабельної лінії з кабелем марки НХН-РЕ180/Е30, що прокладений вздовж стелі із 
застосуванням кабельних металевих тримачів 2031 М 15 Р5 та 2031 М ЗО Р5 виробництва фірми 
«ОВО ВЕТТЕКМАМІЧ С тЬ Н  & Со. КС» (Німеччина), кроком 500 мм, зберігати функціональність 
(працездатність) протягом ЗО хвилин

•  спроможність кабельної лінії з кабелем марки НХН-РЕ180/Е90, що прокладений вздовж стелі із 
застосуванням кабельних металевих тримачів 2031 М 15 Р5 та 2031 М ЗО Р5 виробництва фірми 
«ОВО ВЕТТЕКМАІМІЧ С тЬ Н  & Со. КС» (Німеччина), кроком 500 мм, зберігати функціональність 
(працездатність) протягом 90 хвилин

•  спроможність кабельної лінії з кабелем марки НХН-РЕ180/Е30, що прокладений у системі 
кабельних металевих дротових лотках типу СКМ виробництва фірми «ОВО ВЕТТЕРМАЫМ С тЬН  
& Со. КС» (Німеччина), зберігати функціональність (працездатність) протягом ЗО хвилин. Крок 
підтримуючих елементів 1 200 мм

•  спроможність кабельної лінії з кабелем марки НХН-РЕ180/Е90, що прокладений у системі 
кабельних металевих дротових лотках типу СРМ виробництва фірми «ОВО ВЕТТЕРМАМІЧ С тЬ Н  
& Со. КС» (Німеччина), зберігати функціональність (працездатність) протягом 90 хвилин. Крок 
підтримуючих елементів 1 200 мм.
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