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СЕРТИФИКАТ № 55
об утверждении типа средств измерений

Қазақстан Республикасы
Индустрия және

инфрақұрылымдық даму
министрлігі

Республиканское государственное
учреждение "Комитет

технического регулирования и
метрологии"

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

комплексы компьютерные многофункциональные для исследования ЭЭГ
наименование средства измерений

ВП и ЭМГ «НЕЙРОН-СПЕКТР – 1», «НЕЙРОН-СПЕКТР -2», «НЕЙРОН-СПЕКТР –
3», «НЕЙРОН-СПЕКТР -4», «НЕЙРОН-СПЕКТР -4/П», «НЕЙРОН-СПЕКТР - 4/ВП»,

«НЕЙРО-ЭМГ-Микро»

обозначение типа

производимых Общество с ограниченной ответственностью «Нейрософт»
наименование производителя

153032, г. Иваново, ул. Воронина, д. 5
территориальное место расположение производства

и допущен к вводу в эксплуатацию (импорту) в Республике Казахстан.

_____ Описание типа средств измерений приведено в приложении к настоящему
сертификату.

Шаккалиев Арман АбаевичПредседатель
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