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СЕРТИФИКАТ №1495
об утверждении типа средств измерений

Қазақстан Республикасының
Сауда және интеграция

министрлігі

Республиканское государственное
учреждение "Комитет

технического регулирования и
метрологии"

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

Системы измерений массы нефтепродуктов
наименование средства измерений

FAFNIR серии VISY-X

фирма «FAFNIR GmbH»
наименование производителя

Германия
территориальное место расположение производства

и допущен к выпуску в обращение в Республике Казахстан.

заводские номера (диапазон заводских номеров)**

Зарегистрирован в
реестре государственной
системы обеспечения
единства измерений
Республики Казахстан
07.04.2022 года
за № KZ.02.01.01495-2022

обозначение типа

Действителен до
07.04.2027 года*

Шалабаев Кайсар УнласиновичЗаместитель председателя

Примечание:
* - заполняется при утверждении типа средств измерений;
** - заполняется при утверждении типа партии средств измерений.
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Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
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бумажном носителе.
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