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Өлшем құралдарының типін бекітуді тану туралы
СЕРТИФИКАТ
№ (порталда берілетін нөмір) 1056
22.11.2021 ж.
Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін
қамтамасыз ету мемлекеттік жүйесінің тізілімінде
№ KZ.02.03.00240-2021/18986-99 тіркелген
13.08.2024 ж. дейін жарамды
Осы сертификат, типі

Ультрадыбыстық дефектоскоптар
өлшем құралының атауы

УД2-70

типтің белгіленуі

"Научно-промышленная компания "Луч" жауапкершілігі шектеулі қоғамы
өндірген өндірушінің атауы

Балашиха қ.

өндірістің аумақтық орналасқан жері

жүргізген сынақ нәтижелерін тану және осы типті бекіту негізінде Қазақстан
Республикасында айналымға шығарылды.
Ресстандарт
импорттаушы елдің метрология жөніндегі ұлттық органының атауы
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