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СЕРТИФИКАТ № 1015
о признании утверждения типа средств измерений
Зарегистрирован в реестре государственной
системы обеспечения единства измерений
Республики Казахстан
26.10.2021 г. за № KZ.02.03.07583-2021/65137-16
Действителен до 19.09.2026 г.
Настоящий сертификат удостоверяет, что тип
Теплосчетчики
наименование средства измерений

КАРАТ-Компакт 2
обозначение типа

производимых общества с ограниченной ответственностью научно производственное
предприятие "Уралтехнология"
наименование производителя

г. Екатеринбург
территориальное место расположение производства

допущен к выпуску в обращение в Республике Казахстан на основании признания
результатов испытаний и утверждения данного типа, проведенных Росстандартом
наименование национального органа по метрологии страны импортера

Заместитель председателя

Мейрбаева Галия-Бану
Ондасыновна
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