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ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРИОС»(19099018) повідомляє, що  функційні програмні засоби, 

призначені для використання в складі автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії та 

автоматизованих системах постачальників послуг комерційного обліку електричної енергії відповідають всім 

вимогам за призначеним використанням , в країні виготовлення, на час складання декларації. 

 

 «Система збору комерційних даних ATdata®Smart»: - призначена для використання в якості функційного 

програмного засобу у  складі автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії. Функційно 

забезпечує роль оператора зчитування даних(ОЗД) відповідно до вимог Кодекса комерційного обліку 

електричної енергії(ККО). Авторське право на програмний засіб засвідчено свідоцтвом №18654, внесення до 

Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення засвідчено свідоцтвом ВР№00689, 

метрологічні характеристики засвідчені Держспоживстандартом Свідоцтво С.8.264-2017. 

 

«Система збору комерційних даних з багатофункціональних лічильників електричної енергії 

EnergyVision®» - призначена для віддаленого доступу до комерційних даних багатофункціональних лічильників 

електроенергії у складі автоматизованої системи постачальника послуг комерційного обліку(АС ППКО). 

Функційно забезпечує роль оператора зчитування даних(ОЗД), оператора даних комерційного обліку (ОДКО), 

агрегатора даних комерційного обліку(АДКО) відповідно до вимог Кодекса комерційного обліку електричної 

енергії. Авторське право на програмний засіб засвідчено свідоцтвом №18309, внесення до Реєстру виробників та 

розповсюджувачів програмного забезпечення засвідчено свідоцтвом ВР№00689.  

 

Комп’ютерна програма «ATdata®Light»- - призначена для використання в якості функційного програмного 

засобу у  складі автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії з розширеними 

можливостями. Функційно забезпечує роль оператора зчитування даних(ОЗД) відповідно до вимог Кодекса 

комерційного обліку електричної енергії. Авторське право на програмний засіб засвідчено свідоцтвом №60457, 

внесення до Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення засвідчено свідоцтвом 

ВР№01815, метрологічні характеристики засвідчені Держспоживстандартом Свідоцтво  С8.003-2017. 

 

Комп’ютерна програма «ATdata®Net»- призначена для віддаленого доступу до складових елементів АС 

ППКО. Функційно забезпечує роль оператора засобів комерційного обліку(ОЗКО), оператора даних 

комерційного обліку (ОДКО) відповідно до вимог Кодекса комерційного обліку електричної енергії. Авторське 

право на програмний засіб засвідчено свідоцтвом №31142. 

 

Автоматизована система постачальника послуг комерційного обліку(АС ППКО) – комплекс агрегованих 

функційних програмних засобів призначений для забезпечення всіх доступних ролей 

ППКО(ОЗД,ОЗКО,ОДКО,АДКО).До складу АС входять функційні програмні засоби «ATdata®Smart», 
«EnergyVision®»,«ATdata®Light», «ATdata®Net». АС агрегована виключно до використання ТОВ «ТРИОС 

ГРУП» в якості ППКО. АС ППКО сертифікована на відповідність ККО №UA.TR.129/018-2020. 

 

Торгівельні марки ТРИОС®, ATdata® , EnergyVision® , АВТОМАТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ® належать 

Товариству з обмеженою відповідальністю  «ТРИОС»  та не можуть  бути використані без дозволу власника. 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРИОС» відповідально ставиться до кінцевих користувачів 

програмних засобів, які використовують їх повсякденно в складі автоматизованих систем комерційного обліку 

електроенергії та сервісів ППКО, та повідомляє, що технічній документації виробника відповідають лише ті 

програмні засоби, які отримані на законних підставах. 

 

З повагою до користувачів, ТОВ ТРИОС 

 

 

 

 
Ліцензіатам НКРЕКП 

Споживачам електричної енергії 
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