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ЗАВЖДИ ПРИЄМНО OБРАТИ НАЙКРАЩЕ!



СЕМПАЛ – це єдиний науково-виробничий комплекс  

від наукової разробки до серійного виробництва



Основні види продукції



Метрополітен, м. Київ

ЖК «Новомостицко-Замковецкий», м. Київ

Києво-Печерська ЛавраНаціональный банк України

Верховна рада, м. Київ 

КНУ ім. Тараса Шевченка

БЦ «Парус»

ЖК «Михайлівський городок», м. Одеса

Наші клієнти в Україні - понад 300 міст

ЖК «Акцент», м. Київ 



Білорусь , м. Мінськ, ТЕЦ Офісні будівлі, Казахстан Узбекистан, Будинок 

Парламенту

Киргизія, м. Бішкек, 

Міністерство освіти і науки

Бразилія, Ріо-де-Жанейро, 

Вузол обліку води ДУ- 400 мм

Казахстан, м. Кокшетау,   

ТЕЦ,  ДУ- 600мм

Узбекистан, м. Ташкент,

Національний банк

Росія, м. Санкт Петербург

ДУ-1000 мм 

Бразилія, м. Сан-Паоло, 

Станція водозабезпечення

Наші клієнти в інших країнах



Найбільші програми оснащення 

багатоквартирних житлових будинків 

України лічильниками СЕМПАЛ
1. КМДА у 2012-2017 рр.
2. Житомир 2017-2018 рр.
3. Кривий Ріг 2017-2018 рр.
4. «Київенерго» у 2015 р.
5. Шевченківської районної державної адміністрації у 2012-2014 рр.







Сертифікати  Укрметртестстандарта на 
прилади S10F та S10H



Проходження процедури з оцінки 
відповідності згідно європейської

директиви 2014/32/EU в Чеському 
метрологічному інституті, м. Брно



15 листопада 2017 р. успішно завершено модуль В за процедурою 
оцінки відповідності згідно з європейською директивою 2014/32/EU. В 
результаті отримано сертифікат відповідності типа
EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE TCM 142/17- 5522

18 грудня 2017 р. успішно завершено модуль D за процедурою оцінки
відповідності згідно з європейською директивою 2014/32/EU. В 
результаті отримано сертифікат на систему якості виробництва, 
финальної інспекції продукції і тестування
№ 0513-SJ-A007-17.

Оцінка відповідності проводилася спеціалістами Чеського
метрологічного інституту (CMI) і дала можливість отримання СЕ 
маркування на наших приладах



Отримання сертифікату перевірки типу як результат 
успішного проходження Модуля B 



Тести на електромагнітну сумісність





Fig.3 Test setup for ESD immunity testing 



Fig.4 Test setup for ESD immunity testing 



Fig. 5 Radiated radio-frequency electromagnetic field





Fig. 6 Conducted disturbances induced by radio-frequency fields



Fig.7 Harmonic emissions measurement setup



Валідація програмного забезпечення згідно з 
вимогами MID (WELMEC 7.2 recommendations):

• Ідентифікація програмного забезпечення;

• Достатність представленої документації, зокрема вивчення  
керівництва з експлуатації;

• Тестування функціоналу програмного забезпечення;

• Огляд програмного коду

• Огляд супровідної документації



Метрологічні тести (згідно з OIML R49):

• Випробування статичним тиском;

• Визначення основної похибки і впливу орієнтації витратоміра на 
неї;

• Вплив температури вимірюваного середовища на покази 
витратомірів;

• Дослідження роботи витратоміра в реверсному режимі;

• Визначення втрати тиску;

• Вплив місцевих опорів на покази витратоміра;

• Сухе тепло

• Вологе тепло



Отримання сертифікату на систему якості як 
результат успішного проходження Модуля D - аудит 
Чеського метрологічного інституту



Сертифікація інтегрованої системи менеджмента вимогам
міжнародних стандартів ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 
OHSAS 18001:2007 міжнародним сертифікаційним органом 
«DEKRA» (Німеччина). 



Сайт:        www.sempal.com

Тел.: (044) 239-2197

Адреса:    03062, м. Київ, ул. Кулібіна, 3

Будемо раді 

співробітництву з 

Вами!


