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Өлшем құралдарының типін бекіту туралы
СЕРТИФИКАТ №1348

Қазақстан Республикасының
Сауда және интеграция

министрлігі

Республиканское государственное
учреждение "Комитет

технического регулирования и
метрологии"

Жанармай тарату колонкалары
өлшем құралының атауы

V-line 46хх.ххх, V-line 47хх.ххх
типтің белгіленуі

«Adast Systems, a.s.» фирмасы өндірген
өндірушінің атауы

Чех Республикасы
өндірістің аумақтық орналасқан жері

зауыттық нөмірі (зауыттық нөмірлер диапазоны)**

Осы сертификат сынақтардың оң нәтижелерінің негізінде

тип бекітілгенін куәландырады және Қазақстан Республикасында айналымға
шығарылғанын куәландырады.

15.12.2021 ж.
Қазақстан Республикасының
Өлшем бірлігін
қамтамасыз ету
мемлекеттік жүйесінің
тізілімінде
№ KZ.02.01.01348-2021
болып тіркелген

15.12.2026 жылға дейін
жарамды*

Мейрбаева Галия-Бану ОндасыновнаЗаместитель председателя

Ескерту:
* - Өлшем құралдарының типін бекіту кезінде толтырылады;
** - Өлшем құралдарының партия типін бекіту  кезінде толтырылады.
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