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Настоящий сертификат удостоверяет, что тип
датчиков давления

наименование средства измерений

ЭМИС-БАР
обозначение типа

производимых Закрытое акционерное общество «Электронные и механические
измерительные системы» (ЗАО «ЭМИС»)

наименование производителя

г. Челябинск
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
14.06.2019 г. за № KZ.02.03.00098-2019/72888-18
Действителен до 22.10.2023 г.

СЕРТИФИКАТ №98
о признании утверждения типа средств измерений

Қазақстан Республикасы Индустрия
және инфрақұрылымдық даму

министрлігі
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Осы сертификат Челябинск қ.
нөндірістің аймақтық орналасқан жері

«Электронные и механические измерительные системы» Жабық акционерлік қоғам
(«ЭМИС» ЖАҚ) өндірген

өндірушінің атауы

ЭМИС-БАР
типтің белгіленуі

қысым датчиктері
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.

14.06.2019 ж.
Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін
қамтамасыз ету мемлекеттік жүйесінің тізілімінде
№ KZ.02.03.00098-2019/72888-18 тіркелген
22.10.2023 ж. дейін күшінде

Өлшем құралдарының типін бекітуді тану туралы
№98 СЕРТИФИКАТ
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