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СЕРТИФИКАТ №15644
о признании утверждения типа средств измерений
Зарегистрирован в реестре государственной
системы обеспечения единства измерений
Республики Казахстан
25.12.2018 г. за № KZ.02.03.08364-2018/24987-18
Действителен до 28.06.2023 г.
Настоящий сертификат удостоверяет, что тип
ваттметров и варметров
наименование средства измерений

Ц42303
обозначение типа

производимых ОАО «Электроприбор»
наименование производителя

г. Чебоксары

территориальное место расположение производства

допущен к импорту/вводу в эксплуатацию в Республику Казахстан на основании признания
результатов испытаний и утверждения данного типа, проведенных Росстандартом
наименование национального органа по метрологии страны импортера
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