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СЕРТИФИКАТ № 15446
об утверждении типа средств измерений

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму

министрлігі

Республиканское государственное
учреждение "Комитет

технического регулирования и
метрологии"

_____Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании положительных
результатов испытаний утвержден тип

манометров с трубчатой пружиной показывающих
наименование средства измерений

301, 302, 303, 304, 411, 412, 413, 414, 521, 522, 523, 524, 631, 632, 633, 634, 1011, 1012,
1013, 1014, 1041/S, 1042/S, 1043/S, 1044/S, 1061/S, 1062/S, 1063/S, 1064/S, 1071, 1072,

1073, 1074, 1071/S, 1072/S, 1073/S, 1074/S, 1081, 1082, 1083, 1084, 1081/S, 1082/S, 1082/
S-BC, 1083/S, 1121, 1122, 1123, 1221, 1232, 1233, 3010, 3011, 3012, 8023, 8024, 8032,

8034

обозначение типа

производимых фирмой «Stewart-Buchanan Gauges Ltd»
наименование производителя

Великобритания
территориальное место расположение производства

и допущен к вводу в эксплуатацию (импорту) в Республике Казахстан.

_____ Описание типа средств измерений приведено в приложении к настоящему
сертификату.

Шаккалиев Арман АбаевичПредседатель
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