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министрлігі
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Дата выдачи: 25.08.2018

СЕРТИФИКАТ № 15303
об утверждении типа средств измерений
Зарегистрирован в реестре
государственной системы обеспечения
единства измерений Республики Казахстан
25.08.2018г. за № KZ.02.02.06345-2018
Действителен до 25.08.2023г.
_____Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании положительных
результатов испытаний утвержден тип
счетчиков электрической энергии трехфазных многофункциональных
наименование средства измерений

«МИРТЕК-32-KZ»
обозначение типа

производимых ТОО «МИРТЕК-Казахстан»
наименование производителя

Казахстан
территориальное место расположение производства

и допущен к производству/вводу в эксплуатацию в Республике Казахстан.
_____ Описание типа средств измерений приведено в приложении к настоящему
сертификату.

Председатель

Шаккалиев Арман Абаевич
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