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Настоящий сертификат удостоверяет, что тип
Вакуумметры комбинированные

наименование средства измерений

Мерадат-ВИТ
обозначение типа

производимых ООО "Мерадат"
наименование производителя

г. Пермь
территориальное место расположение производства

допущен к выпуску в обращение в Республике Казахстан на основании признания
результатов испытаний и утверждения данного типа, проведенных Росстандартом

наименование национального органа по метрологии страны импортера

Зарегистрирован в реестре государственной
системы обеспечения единства измерений
Республики Казахстан
07.04.2021 г. за № KZ.02.03.07689-2021/41616-09
Действителен до 18.12.2024 г.

СЕРТИФИКАТ № 645
о признании утверждения типа средств измерений

Қазақстан Республикасының
Сауда және интеграция
министрлігі

Министерство торговли и
интеграции Республики

Казахстан

Заместитель председателя Кусайнов Серик Куанышевич
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Осы сертификат, типі
Біріктірілген вакуумметрлер

өлшем құралының атауы

Мерадат-ВИТ
типтің белгіленуі

"Мерадат" ЖШҚ
өндірген өндірушінің атауы

Пермь қ.
өндірістің аумақтық орналасқан жері

жүргізген сынақ нәтижелерін тану және осы типті бекіту негізінде Қазақстан
Республикасында айналымға шығарылды.

Ресстандарт
импорттаушы елдің метрология жөніндегі ұлттық органының атауы

07.04.2021 ж.
Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін
қамтамасыз ету мемлекеттік жүйесінің тізілімінде
№ KZ.02.03.07689-2021/41616-09 тіркелген
18.12.2024 ж. дейін жарамды

Өлшем құралдарының типін бекітуді тану туралы
СЕРТИФИКАТ

№ (порталда берілетін нөмір) 645

Қазақстан Республикасының
Сауда және интеграция
министрлігі

Министерство торговли и
интеграции Республики

Казахстан

Төрағаның орынбасары Кусайнов Серик Куанышевич
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