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Осы сертификат Арзамас қ., Нижегород облысы
нөндірістің аймақтық орналасқан жері

«ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» жауапкершілігі шектеулі қоғам («ЭЛЬСТЕР Газэлектроника»
ЖШҚ) өндірген

өндірушінің атауы

СГ-ТК-Т, СГ-ТК-Р, СГ-ТК-Д модификациялары (шектеулі жиынтықта СГ-ТК-Д
модификациясы: көлемді диафрагмалық газ есептегіштердің базасында BK-G (1,6;2,5;4;6)

және BK-G (1,6;2,5;4;6) T
типтің белгіленуі

газ мөлшерін өлшеуге арналған кешендер СГ-ТК
өлшем құралының атауы

Ресстандарт
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.

19.04.2019 ж.
Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін
қамтамасыз ету мемлекеттік жүйесінің тізілімінде
№ KZ.02.03.00031-2019/55340-13 тіркелген
31.07.2023 ж. дейін күшінде

Өлшем құралдарының типін бекітуді тану туралы
№31 СЕРТИФИКАТ

Қазақстан Республикасы Индустрия
және инфрақұрылымдық даму

министрлігі

Министерство индустрии и
инфраструктурного развития

Республики Казахстан

Төрағаның орынбасары Кусайнов Серик Куанышевич
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Настоящий сертификат удостоверяет, что тип
комплексов для измерения количества газа СГ-ТК

наименование средства измерений

модификаций СГ-ТК-Т, СГ-ТК-Р, СГ-ТК-Д (модификация СГ-ТК-Д в ограниченной
комплектации: на базе счетчиков газа объемных диафрагменных BK-G (1,6;2,5;4;6) и BK-G

(1,6;2,5;4;6) T
обозначение типа

производимых Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника»
(ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника»)

наименование производителя

г. Арзамас, Нижегородская обл.
территориальное место расположение производства

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

наименование национального органа по метрологии страны импортера

Зарегистрирован в реестре государственной
системы обеспечения единства измерений
Республики Казахстан
19.04.2019 г. за № KZ.02.03.00031-2019/55340-13
Действителен до 31.07.2023 г.

СЕРТИФИКАТ №31
о признании утверждения типа средств измерений

Қазақстан Республикасы Индустрия
және инфрақұрылымдық даму

министрлігі

Министерство индустрии и
инфраструктурного развития

Республики Казахстан

Заместитель председателя Кусайнов Серик Куанышевич
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