НВКП „СТАНДАРТ-СЕРВІС”

ГАЛУЗЬ АКРЕДИТАЦІЇ
випробувального центру "Стандарт-Сервіс"
науково-виробничого колективного підприємства "Стандарт-Сервіс"
Назва продукції

Код ДКПП

1
1 ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ
1.1 Станції автоматичні телефонні (АТС):
- установчо-виробничі АТС, у тому числі малої ємності;
- обладнання абонентського доступу;
- комутаційне обладнання;
- проміжне та додаткове обладнання до АТС;
- мультиплексори з’єднувальних ліній;
- обладнання інформаційно-довідкових систем;
- обладнання центрів обслуговування викликів та контакт центри;
- обладнання систем керування та технічної експлуатації;
- обладнання для надання інтелектуальних послуг
1.2 Апаратура та обладнання телефонного та факсимільного зв’язку:
- апарати телефонні аналогові та цифрові;
- системні телефони;
- ISDN термінали (ISDN адаптери);
- ІР-фони, ІР-адаптери;
- 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 та гучномовного зв’язку;
- термінальні адаптери
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 міжстанційних з’єднувальних ліній
б) обладнання мереж передавання даних:
- комутатори, маршрутизатори, шлюзи, міжмережні екрани та сервери доступу;
- цифрове обладнання для систем 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;
- пристрої та системи телемеханіки;
- системи та устатковання дистанційного керування
в) апаратура та обладнання волоконно-оптичних ліній (оптичні мультиплексори, підсилювачі,
оптичні однохвильові та багатохвильові системи);
г) апаратура сполучення засобів передавання даних:
- кодери, декодери, скремблери, регенератори, концентратори, модеми;
- обладнання мереж синхронізації;
- обладнання систем для місцевих мереж і мереж доступу (xDSL, PON, B-PON, G-PON)
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1.4 Апаратура радіозв’язку приймально-передавальна
- радіостанції приймально-передавальні загального призначення;
- обладнання абонентського радіодоступу;
- обладнання персонального радіовиклику;
- радіорелейні станції та обладнання, що входить до їх складу;
- радіообладнання системи охоронної сигналізації;
- обладнання широкосмугового радіодоступу;
- обладнання пейджингового зв’язку;
- радіотелефони та апарати телефонні для проводового зв’язку;
- радіотаксофони;
- радіомодеми;
- радіоподовжувачі;
- безпроводові мікрофони
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1.4.1 Апаратура та пристрої кабельного телебачення, що працюють у діапазонах вихідних
частот від 5 МГц до 1 ГГц
1.5 Складники та допоміжні пристрої для засобів телекомунікацій

32.20.11
32.30.20
32.20.2

1.5.1 Вузли та деталі для засобів телекомунікацій
Кросове обладнання телефонних станцій;
Шафи та розподільні бокси;
З’єднувачі електричні та елементи електротехнічні попереньо складені низьконапружні;
Оптичні шнури;
З’єднувачі коаксіальні, волоконно-оптичні та комбіновані, кабелі, оптичні компоненти;
Пристрої електричні комплектні низьконапружні
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1.5.2 Джерела вторинного електроживлення (змінного або постійного електроживлення),
інвертори, конвертори, перетворювачі, випрямлячі, стабілізатори, системи та блоки
безперебійного електроживлення, зарядні пристрої для заряджання батарей (акумуляторів)
1.5.3 Носії даних, що включають картки ідентифікаційні (телефонні, таксофонні та інші):
- на інтегрованих мікросхемах з контактами;
- на інтегрованих мікросхемах безконтактні;
- з оптичною пам’яттю;
- карбовані;
- з магнітною смугою;
- інші
1.5.4 Вузли та деталі для телефонної апаратури:
- номеронабирачі, ключі телефонні;
- розетки та вилки телефонні;
- телефони, мікрофони, мікротелефони, ларингофони, гарнітури мікротелефонні
1.5.5 Екрановані камери
2 МАШИНИ КОНТОРСЬКІ ТА ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ
2.1 Машини електронно-обчислювальні та інше устатковання для обробляння інформації,
включаючи і ті, які призначені для виконання певних функцій через телекомунікаційні мережі:
- комплекси та машини обчислювальні електронні цифрові (включаючи персональні
комп’ютери, робочі станції, сервери);
- пристрої обчислювальні центральні цифрові;
- пристрої введення та виведення, включаючи відеозасоби відображення інформації
(дисплеї, відеомонітори, 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;
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- устаткування для автоматичного обробляння інформації інше;
- системи, комплекси та обладнання автоматичного контролю та регулювання контрольнореєструвальні на базі ПЕОМ;
- комплекси на базі ПЕОМ з системами керування та передавання інформації
телекомунікаційними лініями
2.2 Обладнання конторське, засоби автоматизації та механізації управлінської та інженерної
праці, включаючи і ті, які призначені виконувати певні функції обробляння, передавання даних
через телекомунікаційні мережі:
- машини для обробляння тексту;
- реєстратори електронні, контрольно-касові апарати, комп’ютерно-касові системи;
- машини друкарські електрифіковані та електронні;
- машини копіювально-розмножувальні, в т.ч. фотокопіювальні;
- торгові термінали, термінали спеціалізовані;
- обладнання конторське електронне інше
2.3 Блоки та пристрої забезпечення електроживлення засобів обчислювальної техніки та
конторського обладнання (вбудовані в корпус чи автономні), включно з джерелами
безперебійного живлення)
3 АПАРАТУРА РАДІОЕЛЕКТРОННА ПОБУТОВА
3.1 Магнітофони і диктофони
3.2 Активні акустичні системи та приймачі трипрограмні
3.3 Дискові програвачі, підсилювальна апаратура та допоміжні пристрої
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32.30.32
32.30.42
32.30.31
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3.4 Інструменти електромузичні
36.30.15
3.5 Автомати ігрові електронні та електричні, електронні навчальні пристрої та комп’ютерні
36.50.43
ігри
36.63.74
3.6 Відеоігри з використанням телевізійного приймача та автомати ігрові телевізійні
36.50.42
3.7 Блоки, пристрої та обладнання для забезпечення електроживлення, заряджувальні пристрої
31.10.50
4 ЕЛЕКТРОПОБУТОВЕ ТА АНАЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ І КОМПЛЕКТУВАЛЬНІ ВИРОБИ
4.1 Обладнання холодильне, що включає:
29.71.11
- холодильники;
29.23.13
- морозильники;
- морожениці;
- льодогенератори;
- обладнання для зберігання овочів і фруктів при понижених температурах
4.2 Прилади для готування їжі, що включає:
4.2.1 Прилади для нагрівання рідин:
29.71.24
- занурювальні нагрівачі
29.71.25
29.71.24
4.2.2 Прилади електротеплові:
- тостери, грилі, ростери;
29.71.28
- шашличниці;
- переносні шафи для смаження;
- контактні грилі;
- вафельниці;
- нагрівачі страв (мармити);
- фритюрниці та глибокі сковороди
4.3 Прилади для механізації кухонних робіт:
29.71.12
- кавові млинки, каводробарки, зернодробарки, пристрої для кухонних машин;
29.71.21
- здрібнювачі харчових продуктів (купажери)
4.4 Санітарно-гігієнічні прилади
4.4.1 Електропраски, прасувальні машини та преси, пропарники тканин
29.71.23
29.54.21.30
4.4.2 Пилососи, водовбирні прибиральні машини, підлогонатирачі
29.71.21
4.4.3 Електрощітки для одягу, електрощітки для взуття
29.71.21
4.4.4 Електробритви, епіляційні апарати, машинки для підстригання волосся та прилади гігієни 29.71.21
рота, що працюють від електричної мережі або від акумуляторів
29.71.22
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4.5 Прилади для догляду за шкірою та волоссям:
- фени, щипці для завивки;
- гребінці для завивки;
- прилади для перманенту;
- прилади для сушіння рук;
- прилади для масажу
4.6 Прилади мікроклімату, що включає:
- витяжки для кухонь;
- іонізатори повітря;
- зволожувачі повітря
4.7 Кімнатні обігрівачі:
4.7.1 Каміни, конвектори, радіатори
4.7.2 Теплоакумулювальні кімнатні обігрівачі (радіатори)
4.8 Машини швейні
4.9 Інструменти та прилади переносні електронагрівальні побутові
4.10 Прилади для фермерського та присадибного господарства:
- сепаратори для молока потужністю до 1кВт;
- котли для для готування їжі тваринам;
- маслоробки електричні;
- інкубатори електричні;
- подрібнювачі кормів для тварин потужністю до 5 кВт;
- доїльні машини;
- обладнання для опалювання теплиць;
- змішувачі кормів електричні
4.11 Інші електропобутові прилади:
- насоси та компресори;
- насоси для рідин;
- пристрої для заряджання батарей (акумуляторів);
- прилади з умонтованими електродвигунами,які працюють без зовнішнього джерела живлення;
- годинники електричні з живленням від електричної мережі змінного струму;
4.12 Світильники і супутнє обладнання:
- світильники електричні настільні, підлогові, підвісні, стельові та інші;
- світильники переносні;
- знаки відмітні та інформаційні світлові;
- гірлянди електричні
4.13 Електроустановні комплектувальні вироби і з’єднувальні пристрої та регулювальне
обладнання для низької напруги, що включає:
- з’єднувачі;
- вилки та розетки;
- вимикачі, вимикачі-роз’єднувачі, вузли комбіновані з запобіжниками (крім електронних);
- вимикачі автоматичні низьконапружні;
- шнури армовані для побутових потреб, що мають з'єднувальні деталі
5 ЗАСОБИ ОХОРОННОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
5.1 Сповіщувачі:
- охоронні;
- охоронно-пожежні;
- контролювання доступу;
- відеосповіщувачі
5.2 Прилади приймально-контрольні:
- охоронні,
- охоронно-пожежні;
- доступу;
- охоронних теле (відео) систем
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5.3 Пристрої керування, санкціонованого доступу, сигнально-пускові
- охоронні;
- охоронно-пожежні;
- контролювання доступу;
- охоронних теле (відео) систем
5.4 Оповіщувачі:
- охоронні;
- охоронно-пожежні;
- контролювання доступу
5.5 Системи передавання тривожних сповіщень та пульти централізованого спостереження
охоронного призначення, в тому числі для охорони автомобілів
5.6 Прилади приймально-контрольні охоронні для автомобілів та пристрої:
- сповіщувачі;
- оповіщувачі;
- керування;
- сигнально-протиугонні
5.7 Складові частини до систем, пультів, приладів, пристроїв, сповіщувачів, обладнання та
устатковання систем охоронної та охоронно-пожежної сигналізації, контролювання доступу та
охоронних теле(відео) систем
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