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СЕРТИФИКАТ № 764
о признании утверждения типа средств измерений
Зарегистрирован в реестре государственной
системы обеспечения единства измерений
Республики Казахстан
24.06.2021 г. за № KZ.02.03.00667-2021/60431-15
Действителен до 27.12.2024 г.
Настоящий сертификат удостоверяет, что тип
Приборы щитовые цифровые электроизмерительные многофункциональные параметров и
показателей качества электроэнергии
наименование средства измерений

ЩМК96, ЩМК120
обозначение типа

производимых Открытое акционерное общество «Электроприбор» (ОАО
«Электроприбор»)
наименование производителя

г. Чебоксары
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

Заместитель председателя

Мейрбаева Галия-Бану
Ондасыновна

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.
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Өлшем құралдарының типін бекітуді тану туралы
СЕРТИФИКАТ
№ (порталда берілетін нөмір) 764
24.06.2021 ж.
Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін
қамтамасыз ету мемлекеттік жүйесінің тізілімінде
№ KZ.02.03.00667-2021/60431-15 тіркелген
27.12.2024 ж. дейін жарамды
Осы сертификат, типі
Электр энергиясының көпфункционалды параметрлері мен сапа көрсеткіштерін қалқанды
Цифрлық электр өлшеу аспаптары
өлшем құралының атауы

ЩМК96, ЩМК120
типтің белгіленуі

"Электроприбор" ашық акционерлік қоғамы ("Электроприбор" ААҚ»)
өндірген өндірушінің атауы

Чебоксары 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

Төрағаның орынбасары

Мейрбаева Галия-Бану
Ондасыновна
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