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Настоящий сертификат удостоверяет, что тип
Расходомеров-счетчиков ультразвуковых ИРВИС-Ультра

наименование средства измерений

(в ограниченной комплектации: термометры сопротивления из платины технические ТПТ-1
, ТПТ-17, ТПТ-19, ТПТ-21, ТПТ-25Р, производства ЗАО «Термико», г. Москва;

термопреобразователи сопротивления из платины и меди, производства ООО НПП «
ЭЛЕМЕР», г. Москва, г. Зеленоград; термопреобразователи сопротивления ТСМ 319М,

ТСП 319М, ТСМ 320М, ТСП 320М, ТСМ 321М, ТСП 321М, ТСМ 322М, ТСП 322М, ТСМ
323М, ТСП 323М, производства ЗАО СКБ «Термоприбор», г. Москва,

термопреобразователи сопротивления ТСМ 012, ТСП 012, производства ЗАО СКБ «
Термоприбор», г. Москва)

обозначение типа

производимых Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное
предприятие «ИРВИС» (ООО НПП «ИРВИС»)

наименование производителя

г. Казань
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

Зарегистрирован в реестре государственной
системы обеспечения единства измерений
Республики Казахстан
20.01.2020 г. за № KZ.02.03.00296-2020/74731-19
Действителен до 10.04.2024 г.

СЕРТИФИКАТ № 296
о признании утверждения типа средств измерений

Қазақстан Республикасының
Сауда және интеграция
министрлігі

Министерство торговли и
интеграции Республики

Казахстан

Заместитель председателя Тынысбеков Аскар
Станиславович
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Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына
сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на
бумажном носителе.
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