
НВКП "СТАНДАРТ-СЕРВІС"
Галузь  акредитації Органу з сертифікації "Стандарт-Сервіс"

Код ДКПП Назва продукцiї
1 2

1 ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
32.20.20
32.20.20.400
32.20.20.500
32.20.20.600

1.1 Станції автоматичні телефонні (АТС):
- обладнання абонентського доступу;
- комутаційне обладнання;
- проміжне та додаткове обладнання до станцій телефонних;
- мультиплексори з’єднувальних ліній;
- обладнання  інформаційно-довідкових систем;
- центри обслуговування викликів (Call Center та контакт-центри);
- обладнання для систем управління та технічної експлуатації;
- обладнання для надання інтелектуальних послуг

32.20.20 1.1.1 Установчо-виробничі АТС, в тому числі малоємнісні
32.20.20
32.20.20.200
32.20.20.400
32.20.20.600
32.20.20.750

1.2 Апаратура та обладнання телефонного та факсимільного зв’язку:
- апарати телефонні аналогові та цифрові;
- системні телефони;
- кінцеве обладнання ISDN;
- кінцеве обладнання з використанням інтернет протоколу;
- автовідповідачі телефонні;
- апарати телефонні в поєднанні з бездротовою трубкою;
- приставки до телефонних апаратів;
- автонабірні пристрої абонентської техніки;
- радіоподовжувачі;
- відеотелефони;
- таксофони;
- радіотаксофони;
- системи управління мережами таксофонів;
- апаратура захисту абонентських ліній;
- апарати та апаратура факсимільна;
- апаратура оперативного, диспетчерського, секретарського і гучномовного зв’язку;
- кінцеві адаптери

32.20.20
32.20.20.600
32.20.20.500

1.3 Апаратура та обладнання передавання даних:
а) апаратура вторинного ущільнення каналів зв’язку:
- мультиплексори, демультиплексори, мульдекси, демодулятори, модулятори;
- обладнання ущільнення абонентських ліній;
- обладнання ущільнення між станційних з’єднувальних ліній
б) обладнання мереж передавання даних:
- комутатори, маршрутизатори, шлюзи,
міжмережні екрани та сервери доступу;
- цифрові системи передавання даних (в т. ч. обладнання xDSL доступу, обладнання ПЦІ, СЦІ);
- обладнання інформаційно-комутаційних систем;
- обладнання для відеоконференцій;
- обладнання відеотексту;
- обладнання голосової пошти;
- обладнання первинного мультиплексування, транскодування та пакетного  мультиплексування (EMUX,
DCME, PCME);
- обладнання комп’ютерної телефонії;
в) апаратура та обладнання волоконно-оптичних ліній (оптичні мультиплексори, підсилювачі, оптичні
одно хвильові та багато хвильові системи);
г) апаратура сполучення засобів передавання даних:
- кодери, декодери, скремблери, регенератори, концентратори, модеми;
- обладнання мереж синхронізації;
- системи для місцевих мереж і мереж доступу (xDSL, PON, B-PON)

31.62.11
32.20.11
32.20.11.700
32.30.11.590

1.4 Апаратура радіозв’язку приймально-передавальна, в тому числі з можливістю підключення до ТМЗК:
- радіостанції приймально-передавальні загального призначення;
- обладнання абонентського радіодоступу;
- обладнання персонального радіовиклику;
- засоби радіозв’язку малого радіусу дії;
- радіообладнання системи охоронної сигналізації;
- обладнання пейджингових систем зв’язку



НВКП "СТАНДАРТ-СЕРВІС"

1 2
32.20.11
32.20.20.600
32.30.11.590
32.30.12.900

1.5 Обладнання  телефонного радіозв’язку приймально-передавальне, в тому числі:
- радіотелефони та апарати телефонні для проводового зв’язку в поєднанні з бездротовою трубкою;
- радіотаксофони;
- радіомодеми;
- радіоподовжувачі;
- безпроводові мікрофони

32.20.11 1.6 Апаратура та пристрої кабельного телебачення, що працюють у діапазонах вихідних частот від 5 МГц
до 1 ГГц

31.62.11
32.20.20

1.7 Засоби охоронного призначення, в тому числі які під’єднуються до телекомунікаційних мереж:
- прилади приймально-контрольні (охоронні, доступу, охоронних теле- (відео-) систем;
- пристрої керування санкціонованого доступу сигнально-пускові (охоронні, контролювання доступу,
охоронних теле- (відео-) систем;
- системи передавання тривожних сповіщень;
- пульти централізованого спостереження

2 МАШИНИ КОНТОРСЬКІ ТА ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ
30.02.1
30.02.12
30.02.13
30.02.14
30.02.15
30.02.16
32.20.20
33.40.35

2.1 Машини електронно-обчислювальні та інше устаткування для обробляння інформації, включаючи і ті,
в тому числі які призначені для виконання певних функцій
 через телекомунікаційні мережі:
- комплекси та машини обчислювальні електронні цифрові (включаючи пер-сональні комп’ютери, робочі
станції, сервери);
- пристрої обчислювальні центральні цифрові;
- пристрої введення та виведення, включаючи відеозасоби відображення інформації (дисплеї, відеомоні-
тори, відеотермінали, відеопристрої);
- друкувальні пристрої, включаючи і ті, які сумісні в одному корпусі зі сканером
для забезпечення друкування копій;
- проектори мультимедійні, функціонування яких забезпечується за допомогою ПЕОМ;
- устаткування для автоматичного обробляння інформації інше;
- системи, комплекси та обладнання автоматичного контролю та регулювання контрольно-реєструючі на
основі ПЕОМ;
- комплекси на основі ПЕОМ з системами керування та передавання інформації телекомунікаційними
лініями;

30.01
30.01.11
30.01.12
30.01.13
30.01.21
30.01.23.900
30.02.12
30.02.13
30.02.14
30.02.15
32.20.11
32.20.20

2.2 Обладнання конторське, засоби автоматизації та механізації управлінської та інженерної праці, вклю-
чаючи і ті, в тому числі які призначені виконувати певні функції обробляння, передавання тощо через
телекомунікаційні мережі:
- машини для обробляння тексту;
- реєстратори електронні, контрольно-касові апарати, комп’ютерно-касові системи;
- машини друкарські електрифіковані та електронні;
- машини копіювальнорозмножувальні, в т.ч. фотокопіювальні;
- торгові/платіжні термінали, автомати для прийому платежів, термінали спеціалізовані, банкомати, елек-
тронні кіоски, в т.ч. з радіодоступом;
- обладнання конторське електронне інше

3 СКЛАДНИКИ ТА ДОПОМІЖНІ ПРИСТРОЇ ДЛЯ  ЗАСОБІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ, КОНТОРСЬКИХ
ТА ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН

31.20.27
31.20.27.100
31.20.27.600
31.20.27.700
31.20.31
32.20.2
32.20.20.600

3.1 Вузли та деталі для засобів телекомунікацій в тому числі: кросове обладнання телефонних станцій;
шафи та розподільні бокси; з’єднувачі електричні низько-напружні та елементи електротехнічні попере-
дньо складені низьконапружні; оптичні шнури, з’єднувачі, компоненти тощо

31.10.50 3.2 Джерела вторинного електроживлення (змінного або постійного електроживлення), перетворювачі,
випрямлячі, стабілізатори, системи безперебійного електроживлення, зарядні пристрої

24.65.10 3.3 Носії даних, що включають картки ідентифікаційні (телефонні, таксофонні, банківські та інші):
- на інтегрованих схемах з контактами;
- карбовані;
- з магнітною смугою;
- безконтактні тощо


