
'ынктічн тнк.' и›т10;1ън\111нк11
«пъогв- хгц..

днн- ігнії што хюппцнніі
КПЦ

н ц- ногт
мппв1ь4. ни .1 нпнк '

ІІМІІІАЧІЄІІІІІ-Ё

"матриц1сьїшньІ ;1 ьс\1| п1ъъ1 «-І 11(ІІЧНІ',[›› і-Нгт-І н НІМ- НІ дныис ~ ц1сь . нпгнцъь- жннікіт :

лтршщнцнчьъ- пснн .: ,мы усшнинклт в нсрсцлны цнцрп пъънаьтыйндч (ЪшгнІь-І [апнн- И\ ІСІ1апсс
при шынчнн ы ;1н1ы\1±›(› н.аы ры; ън -~ нцтш| нг - ън ысъгрыіцчмннньъ: .1::н вмчьдмычеънтн
ись:1 щапдгьынннъмн. В глучаш нлцмнъня чсьырнгзрыныцьн риыи: щ1_15 ь- цн |г;¦|и:|ь.ъыв:1г1.
ь гыыпны лъщпнтьн шнчссппмт ц ь.~\1:|| ць|~\1 ›ыъгр.|\1.~ нт.1« ьн:.|\|

КІ” \ ГК \Я ТЕХІІІГЧЕГК \Я \ \І' \К ГЁРІІГГІІК \

Діньнннон ранінчиі и нцпдтяььсьіънн . ||Іа,н 1* ІН.
їімм11тндыьнысщъж нп: на нццнші: н амнтнс _. ІІ м ь.
Дин; синими дн мы на вид) шсн г: 1.1. | мы; .. .. ІН м д
Він- ня ::црс\:ы::1ыннн нцнцгнъня ш -= гн-чн ьімїнгсгн гм-. ь1. т.сннтн н

ііруиш при нниръььсннн нныння 1 її Е! н ннчнннцьнмхъ усилил.. .
Іін1р:й::яс\н.гъ| шт. при нднгнмьинан: нныння 1:5 Н н нн\1|1 г 1;:: н. ны\1

}.:ъ||:ъ:.|1д-=Ъ.›.1ис . . . _. _ . Ь \.

Ъ К \і\НІІ$І НП \ІОН̀І \ЖУ

Ч- чпагкннк цнзььсн ыїгнгын. .ч›..:. н-.- чнн:т
кнмнфпьнцгнсїт іын удыныннн цшъ 1.-п±›н. с\ тн|1~ /~-~*
ьпн н иъсрь.

' ,у
Ньннцчсннс ь1сьдмчиміъскпъньыв лпрнпыіт -

Ігісвьнін н щнпвстынптл: с пнкцхкдннп н.: их нп-
нрєпиннонпнх

І>ыкдспммлъцчньпл:ки упанцнгплтньим гзгн 1и«
чпіпппрынннннїі іісмърааіітвнмтіт гынсжн ььсрн н
ытнирстъпн. прсцнаншчснн1.1 с дын г:.п:рмн.|.: м~:ън1\ г
шмспінь- мьц сІсь:| н|1н11.ск: нннив Діцч крымс- /
ннн спскппгмшынпннычн ъ. нштсцън гнцрн и их
нсщншх пластин к ърыптцпсъізнпи ггыыхг щпъ
малины- г нрснсжнъч: лстшні нншняцных цшкдм-
ницъсътнньнн. Нрнсанаъшпя с1сьцнпнцьыннъньын
в цвсрн гвндг лп сьшыньа на нрав; ю дверь. асныіі -

всркгыьнгч снгдтаснп рис.
Прнн1 т .' п . лаосп ,напрнвнсппъзя лшрцньчлпиііъня

стскнп ьшг| ры_1 ъц1р\1 тнрыбнълхъъ: нм шнштнтмнпч
сшклыннч. пшкніпкоп Нрн щчмїхиізпткгмцлп1 лис: ы '-
в кшпмчкс нашим- т мсцншп \



щпмптпїтіяьяв они мтвдпьггвдь

І'::рннт|:і'|н|.|й српк рапінтьі нпсднй - 1 года с пигмента: их н в: отпштснпя.
Іітгьчивнгсль гнршєтнруеч сыьггвь-' гстгннснч: ъс.': нГ1 заявлснньлът техническим данным.

1511541-1ЬЗІІІРЖЧЬШ- Зіііід ,трсбованняч ГОСТ Р 512341-21104. цсйсгнропині стагъіартазъ
йсъппнсгписїн.

Нньпггвнтгнь млн угшгннмчпчснньпс лица осухцсцтвцъпнп гарєнпінііньіе ийязате: н. с ' гва
н; тсч 'ншсны или рскнтнга:1 щіьсвггньіх н- тлвгнтй.
Не Ігрннъткъантгсн слєдуннцнс прстснчнн:

- на отказы н' ъ.'1 с:1нйв случае их использования ш: по нагначенъчю:
- на нтканьп нцслнй. поднсргавіпнхся разбщчркс:
- на нткн 11.1. свпшнлчыс с ппврсждспіъіямті тттанвппзх проводов н пелнй при их мон-

таже на нвтннсэбняь

КОҐЧІІЛЕКТНОГТЬ
И _. ц _ _ ' м?1.гсктрпстеычопьъїгъсмник НПЗ- і псрсдннн правым ІЧ-г 096”' и* ,д

'Злсктросгсндьчпшпдснннк НІЫ- ОІнєрсдннгі левый М:

і;1г.1›1пк:1 цскнратнівлаая
Цтъьнпыр1 а |:1 у ||| кн .... .. .
Пннг сдшннарсзампцніі нрсплсння ааглушнн ..

Нчіхсїнні сопінсшінрпт Ірсєїпвннням "ГБ" 4542-І 63~7І !9 Н*) бІІ >`

Кг- ъпршсрПТК
щш- чкмі. 'кд г1:›1п|п.1.ч,|1.\\1 г1|

Н1\ і 1~1'с \|1 і |~| щнъ1 сснщсньг-
42111 ҐТЗ г. Нмсічск. 3:1 Чиїмтдсжііач. І ї І.

1 -111 ~_\~112›Ч11(ІІ - зІ 3.с- Ітшіі -|11;|| І &чг'- і ~.|/Нг1и¦ гнцнш.г~ 1гІ 111с1 ги


