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Действителен до 30.04.2024 г.
Настоящий сертификат удостоверяет, что тип
Теплосчетчиков ТЭМ-104
наименование средства измерений

(в ограниченной комплектации: расходомеры –счетчики электромагнитные РСМ-05,
счетчики ультразвуковые ВИРС-У, счетчики электромагнитные ВИРС-М, расходомерысчетчики электромагнитные ВЗЛЕТ ЭР, расходомеры-счетчики электромагнитные ВЗЛЕТ
ЭМ, преобразователи расхода ультразвуковые СТРУМЕНЬ Т150, термопреобразователи
сопротивления ТСПА, термопреобразователи сопротивления платиновые ТСП-Н,
комплекты термопреобразователей сопротивления КТСП-Н, термопреобразователи
сопротивления ТС-Б, комплекты термопреобразователей сопротивления платиновые КТСБ, термопреобразователи сопротивления платиновые ТСП и ТСП-К, датчики давления
малогабаритные КОРУНД, датчики давления ИД, преобразователи давления
измерительные НТ, преобразователи давления измерительные СДВ, преобразователи
давления измерительные MBS 1900)
обозначение типа

производимых СООО «АРВАС»
наименование производителя

г. Минск

территориальное место расположение производства

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

Заместитель председателя

Кусайнов Серик Куанышевич
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Өлшем құралдарының типін бекітуді тану туралы СЕРТИФИКАТ
№ (порталда берілетін нөмір)210
15.10.2019 ж.
Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін
қамтамасыз ету мемлекеттік жүйесінің тізілімінде
№ KZ.02.03.00210-2019/РБ 03 10 2344 19 тіркелген
30.04.2024 ж. дейін жарамды
Осы сертификат, типі
Жылу есептегіштер ТЭМ-104
өлшем құралының атауы

(шектеулі жиынтықта: РСМ –05 электромагнитті шығын өлшегіш-есептегіштер,
ультрадыбысты ВИРС-У есептегіштер, ВИРС-М электромагнитті есептегіштер, ВЗЛЕТ ЭР
электромагнитті көтергіш-есептегіштер, ВЗЛЕТ ЭМ электромагнитті көтергіш-есептегіштер,
СТРУМЕНЬ Т150 ультрадыбысты шығын түрлендіргіштері, ТСПА кедергісінің
терможүрлендіргіштері, ТСп-Н платиналы кедергінің терможүрлендіргіштері, КТСП-Н
кедергісінің терможүрлендіргіш жиынтықтары, ТС-Б кедергісінің терможүрлендіргіштері,
кедергі термопреобразователей платин КТС-Б, кедергі термопреобразователей платин ТСп
және ТСП-к, қысым датчиктері кіші габаритті корунд, қысым датчиктері ид, қысым
түрлендіргіші НТ, қысым түрлендіргіші СДВ, қысым түрлендіргіші MBS 1900)
типтің белгіленуі

«АРВАС» БҚЖШҚ
өндірген өндірушінің атауы Минск қ.
өндірістің аумақтық орналасқан жері

жүргізген сынақ нәтижелерін тану және осы типті бекіту негізінде Қазақстан
Республикасында айналымға шығарылды.
Беларусь Республикасының стандартизация бойынша мемлекеттік комитеті
импорттаушы елдің метрология жөніндегі ұлттық органының атауы

Төрағаның орынбасары

Кусайнов Серик Куанышевич
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