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Компанія STIF заснована в 1984 році на заході Франції, 
як перша французька компанія, що спеціалізується на ви-
робництві компонентів для транспортування сипучих про-
дуктів. Поставляючи свою продукцію більш ніж в 60 країн 
світу, бренд завоював визнання і міцно зайняв своє місце на 
ринку. Оснащена найсучаснішим виробничим обладнан-
ням, компанія випускає широкий спектр продукції високої 
якості: ковші і стрічки для норій, вибухорозрядні панелі, дат-
чики безпечної роботи обладнання, аераційна підлога та 
інші комплектуючі. В Україні є представництво – STIF Східна 
Європа, офіс та склад продукції розташований в Харкові.

Детальніше про особливості вибору ком по нен тів 
розповідає керівник відділу проектних продажів STIF Східна 
Європа, Артем Морозов:

Вибухорозрядні па-
нелі від STIF застосову-
ються в самих різних 
областях виробництва, 
це агропромисловий 
сектор, олійно-жиро-
ва галузь, переробка у 
вугільній сфері, хімічне 
виробництво, дерево-
обробка, виробництво 
біопалива, а також ас-
піраційні системи. Всі ці 
напрямки потребують 
відповідального підходу 
до питань безпеки і ви-
бухозахисту, а застосу-

вання якісної, перевіреної часом продукції, допоможе в за-
доволенні цих потреб на найвищому рівні. Вибухорозрядні 
панелі STIF відповідають всім європейським і українським 
нормам і вимогам, а проведення регулярних випробувань 
та інвестування в найсучасніше обладнання для виробни-
чих ліній забезпечує найвищу якість і надійність в надзвичай-
ній ситуації.

Звичайно, крім якості самої продукції, дуже важливий 
правильний розрахунок кількості і характеристик пане-
лей, виходячи з необхідних умов. Ми це надаємо, тісно 
співпрацюючи і спираючись на широкий досвід колег у 
Франції. Реалізація проекту відбувається наступним чином: 
ознайомлення з наявний технічною документацією, виїзд 
на об’єкт фахівців, доречі у нас є можлівість залучення до 
виїзду на підприємство Поля Хансена – спеціаліста з вібу-
хозахісту компании STIF France та члена организации CEN 

(Європейський комітет стандартизації), далі надається 
заключний акт виявлення проблемних ділянок и рекомен-
дації відносно усунення. Сертифіковані за європейськими 
нормами ATEX Ex II G / D 
і відповідають україн-
ському законодавству 
(номер сертифіката СЦ 
18.0296Х) рішення для ви-
бухоразряження норій 
та систем аспірації. 
Стандарти для вибухо-
розрядних панелей (но-
мер сертифіката INERIS 
15ATEX0001X): EN14491, 
EN14994, EN14797 і 
EN1127.1. Стандарти для 
вибухорозрядних пане-
лей з полум’ягасником 
(номер сертифіката 
INERIS 14ATEX0049X): EN 
16009. Розрахунок ви-
конується згідно діючих 
норм і правил: EN 14491, 
EN 14994 і VDI3673.

Тож, в підсумку, рекомендуємо такі характеристики: 
наявність досвіду, наявність сучасного виробничого облад-
нання, сертифіковане обладнання, що проходить регу-
лярні випробування з кожної партії, коректний розрахунок 
згідно діючих норм. Обов’язково звертайте увагу на ці тон-
кощі при виборі постачальника. Будь це проектування, бу-
дівництво, модернізація або закупівля готового обладнання, 
важливо передбачити їх, щоб вкладати кошти в працююче 
рішення, яке надійно виконає своє призначення у небез-
печній надзвичайній ситуації.

STIF  
Вибухозахист 
підприємств

Контактна інформація STIF Східна Європа: 
Адреса: м. Харків, Шосе Салтівське, 43, літера Г-3, офіс 301
Email: office@stifee.com

Тел.: +380 57 728 08 40
Сайт лінійки вибухозахисту: vigilex.eu
Сайт: www.stifnet.com

Вибухорозрядна панель 
STIF VIGILEX VL

Вибухорозрядні панелі з 
полум’ягасником STIF VIGILEX VQ

Процес розробки вибухорозрядної панелі
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