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Өлшем құралдарының типін бекіту туралы
СЕРТИФИКАТ №545

Қазақстан Республикасының
Сауда және интеграция

министрлігі

Республиканское государственное
учреждение "Комитет

технического регулирования и
метрологии"

_____Осы сертификат, типі

Тамшуыр-дозаторлар
өлшем құралының атауы

IKA PETTE fix и IKA PETTE vario тұрақты және өзгермелі көлем
типтің белгіленуі

"IKA-Werke GmbH&Co.KG" фирмасы өндірген
өндірген өндірушінің атауы

Германия
өндірістің аумақтық орналасқан жері

жүргізген сынақ нәтижелерін тану және осы типті бекіту негізінде Қазақстан
Республикасында айналымға шығарылды.

Тынысбеков Аскар СтаниславовичЗаместитель председателя
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СЕРТИФИКАТ №545
об утверждении типа средств измерений

Қазақстан Республикасының
Сауда және интеграция

министрлігі

Республиканское государственное
учреждение "Комитет

технического регулирования и
метрологии"

_____Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании положительных
результатов испытаний утвержден тип

Дозаторы пипеточные
наименование средства измерений

IKA PETTE fix и IKA PETTE vario фиксированного и переменного объёма
обозначение типа

производимых фирма "IKA-Werke GmbH&Co.KG"
наименование производителя

Германия
территориальное место расположение производства

и допущен к выпуску в обращение в Республике Казахстан.

Тынысбеков Аскар СтаниславовичЗаместитель председателя
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