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Өлшеу құралдарының типін бекіту туралы
№ 13095 сертификат
17.06.2016 ж.
Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз
ету мемлекеттік жүйесінің тізілімінде
№ KZ.02.02.05024-2016 тіркелген
17.06.2021 ж. дейін күшінде
Осы сертификат сынақтың оң нәтижелерінің негізінде
Канада
өндірістің аймақтық орналасқан жері

Solinst Canada Ltd
өндірушінің атауы

Solinst 101 P7, 101 P2, 101 B, 102 P1, 102 P4, 102 P10, 102 P4, 102M P4, 102M P10, 103, 107
TLC, 122, 122M
типтің белгіленуі

скважиналық электротүйіспелі деңгей өлшеуіш
өлшем құралының атауы

типі бекітілгенін және Қазақстан Республикасында пайдалануға беруге жіберілгенін
куәландырады.
Өлшем құралы типінің сипатталуы осы сертификатқа қосымшада келтірілген.
Төраға м.а.

Дугалов Галымжан Тлектесович

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. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Бұл
құжатдокумент
ҚР 2003 жылдың
қаңтарындағы
құжат 2003
және года
электронды
сандық қолдокументе
қою» туралы
заңның 7 бабы,
1 тармағына
сәйкесравнозначен
қағаз бетіндегі
заңмен тең.
Данный
согласно7 пункту
1 статьи«Электронды
7 ЗРК от 7 января
"Об электронном
и электронной
цифровой
подписи"
документу
на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документавы можете
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.
на портале www.elicense.kz.
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СЕРТИФИКАТ № 13095
об утверждении типа средств измерений
Зарегистрирован в реестре государственной
системы обеспечения единства измерений
Республики Казахстан
17.06.2016 г. за № KZ.02.02.05024-2016
Действителен до 17.06.2021 г.
Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании положительных результатов
испытаний утвержден тип
уровнемеров скважинных электроконтактных
наименование средства измерений

Solinst 101 P7, 101 P2, 101 B, 102 P1, 102 P4, 102 P10, 102 P4, 102M P4, 102M P10, 103, 107
TLC, 122, 122M
обозначение типа

производимых Solinst Canada Ltd
наименование производителя

Канада

территориальное место расположение производства

и допущен к вводу в эксплуатацию в Республике Казахстан.
Описание типа средств измерений приведено в приложении к настоящему сертификату.
И.о. Председателя
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