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Настоящий сертификат удостоверяет, что тип
теплосчетчиков ультразвуковых

наименование средства измерений

«Струмень ТС-07» (в ограниченной комплектации: преобразователи расхода
ультразвуковые СТРУМЕНЬ Т150, счетчики воды крыльчатые СВХ-15, СВГ-15 «

СТРУМЕНЬ-ГРАН», счетчики холодной и горячей воды крыльчатые JS (водосчетчики
крыльчатые JS), счетчики холодной и горячей воды турбинные MWN (водосчетчики

турбинные MWN), термопреобразователи сопротивления ТС-Б, комплекты
термопреобразователи сопротивления платиновые КТС-Б, термопреобразователи

сопротивления платиновые «ТСП-Н», комплекты термопреобразователей сопротивления «
КТСП-Н», термопреобразователи сопротивления ТСПА)

обозначение типа

производимых НПООО «Гран-Система-С»
наименование производителя

г. Минск, Республика Беларусь (BY)
территориальное место расположение производства

допущен к импорту/вводу в эксплуатацию в Республику Казахстан на основании признания
результатов испытаний и утверждения данного типа, проведенных Государственным

комитетом по стандартизации Республики Беларусь
наименование национального органа по метрологии страны импортера

Зарегистрирован в реестре государственной
системы обеспечения единства измерений
Республики Казахстан
20.09.2018 г. за № KZ.02.03.08278-2018/РБ 03 10 1410
16
Действителен до 27.10.2021 г.

СЕРТИФИКАТ №15401
о признании утверждения типа средств измерений
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Осы сертификат Беларусь Республикасы (BY), Минск қ.
нөндірістің аймақтық орналасқан жері

«Гран-Система-С» ҒӨЖШҚ өндірген
өндірушінің атауы

(шектеулі жинақталған: «СТРУМЕНЬ» Т150» ультрадыбысты шығын түрлендіргіштері,
СВХ-15, СВГ-15 «СТРУМЕНЬ-ГРАН» қанатты су санауыштар, (JS қанатты су

санағыштары) JS қанатты суық және ыстық су санауыштары, (MWN турбиндік су
санағыштары) MWN турбиндік суық және ыстық су санауыштары, ТС-Б кедергі

термотүрлендіргіштері, КТС-Б платиналық кедергі термотүрлендіргіштерінің жинақтары, «
ТСП-Н» платиналық кедергі термотүрлендіргіштері, «КТСП-Н» платиналық кедергі

термотүрлендіргіштерінің жинақтары, ТСПА кедергі термотүрлендіргіштері) «Струмень ТС
-07»

типтің белгіленуі

ультрадыбысты жылусанауыштары
өлшем құралының атауы

Беларусь Республикасының стандартизация бойынша мемлекеттік комитеті
сырттан әкелуші елдің метрология жөніндегі ұлттық органының атауы

жүргізген сынау нәтижесі және осы типтің бекітілгендігін тану негізінде және Қазақстан
Республикасында импортқа/пайдалануға беруге жіберілгенін куәландырады.

20.09.2018 ж.
Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін
қамтамасыз ету мемлекеттік жүйесінің тізілімінде
№ KZ.02.03.08278-2018/РБ 03 10 1410 16 тіркелген
27.10.2021 ж. дейін күшінде

Өлшем құралдарының типін бекітуді тану туралы
№15401 СЕРТИФИКАТ

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму

министрлігі

Министерство по инвестициям и
развитию Республики Казахстан

Төрағаның орынбасары Казыбаева Шынар Советовна



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
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.

2


