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დადადადა # # # #

მოქმედებისმოქმედებისმოქმედებისმოქმედების    

ვადავადავადავადა

საქ. 243-05 16.12.05
წყლისა და სითბოს 

რაოდენობის მრიცხველი
СВТУ-10М

უკრაინა,                                      

ფირმა "СЕМПАЛ КО"

მოწმობა 014-05-

ტ
უვადო

საქ. 311-06 29.05.06
წყლისა და სითბოს 

რაოდენობის მრიცხველი
Х12 КИЙ-2000

უკრაინა, ფირმა  

"ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ"

მოწმობა 44-06-ტ უვადო

საქ. 460-07 10.07.07
ცივი და ცხელი წყლის 

ფრთოვანი მრიცხველები
MULTI JET M(MH) ისრაელი, ფირმა "ARAD" ცნობა 039-ტრ უვადო

საქ. 461-07 10.07.07
ცივი წყლის ფრთოვანი 

მრიცხველი
MULTI JET MS 40 ისრაელი, ფირმა  "ARAD" ცნობა 040-07-ტრ უვადო

საქ. 462-07 10.07.07
ცივი წყლის ტურბინული 

მრიცხველი
WOLTMAN TURBO WT ისრაელი, ფირმა "ARAD" ცნობა 041-07-ტრ უვადო

საქ. 463-07 10.07.07
ცივი წყლის ტურბინული 

მრიცხველი
WOLTMAN TURBO WST ისრაელი, ფირმა "ARAD" ცნობა 042-07-ტრ უვადო

საქ. 464-07 10.07.07

ცივი წყლის 

კომბინირებული 

მრიცხველი

COMPOUND M-WT 

(modifikaciebi  M-WT 

50,80,100,150)

ისრაელი, ფირმა "ARAD" ცნობა 043-07-ტრ უვადო

საქ. 484-07 10.09.07
ელექტრომაგნიტური 

ხარჯმზომები
FXM 2000 (MAG-XM)

გერმანია, ფირმა "ABB 

AUTOMATION PRODUCTS"
ცნობა 054-07-ტრ უვადო

საქ. 485-07 11.09.07

წყლის ხარჯმზომების 

სამოწმებელი 

ავტომატური სტენდი

УП-50 (saq.#117) ისრაელი, ფირმა  "ARAD" ცნობა 055-07-ტრ უვადო

წყლისწყლისწყლისწყლის    ხარჯმზომებიხარჯმზომებიხარჯმზომებიხარჯმზომები

რეგისტრაციისრეგისტრაციისრეგისტრაციისრეგისტრაციის გაზომვისგაზომვისგაზომვისგაზომვის    საშუალებისსაშუალებისსაშუალებისსაშუალების დოკუმენტისდოკუმენტისდოკუმენტისდოკუმენტის        



საქ. 499-07 02.10.07
ცივი და ცხელი წყლის 

მრიცხველები

СХВ(15,15Д,20,20Д) და 

СГВ(15,15Д,20,20Д)    

რუსეთის ფედერაცია,                             

შპს "БЕТАР"                        

მოწმობა  058-07-

ტ
უვადო

საქ. 516-07 02.11.07.

ცივი წყლის 

მრავალჭავლიანი 

ფრთოვანი მრიცხველები
Polaris  MTK

რუმინეთი, ფირმა                                                           

"S.C. Contor Group S.A."
ცნობა 075-07-ტრ უვადო

საქ. 590-08 28.03.08.
ცივი და ცხელი წყლის 

მრიცხველები

SSS-15, SSS-15D, SSS-20,                
SSS-20D, ISS-15, ISS-15D, 

ISS-20, ISS-20D

აზერბაიჯანის რესპუბლიკა,                           

შპს "ZHH!АБШЕРОН"

მოწმობა 008-08-

ტ
უვადო

საქ. 591-08 28.03.08.
ცივი და ცხელი წყლის 

მრიცხველები

GSS-25, GSS-32, GSS-40, 
GSS-25D, GSS-32D,       

GSS-40D

აზერბაიჯანის რესპუბლიკა,                           

შპს "ZHH!АБШЕРОН"

მოწმობა 009-08-

ტ
უვადო

საქ. 592-08 28.03.08.
ცივი და ცხელი წყლის 

მრიცხველები

SSS-15M, SSS-20M, SSS-
25M, ISS-15M, ISS-20M, ISS-

25M

აზერბაიჯანის რესპუბლიკა,                           

შპს "ZHH!АБШЕРОН"

მოწმობა 010-08-

ტ
უვადო

საქ. 593-08 28.03.08.
ცივი და ცხელი წყლის 

მრიცხველები

DOE-50X, DOE-65X, DOE-80X, 

DOE-100X, DOE-150X, DOE-

200X

აზერბაიჯანის რესპუბლიკა,                           

შპს "ZHH!АБШЕРОН"

მოწმობა 011-08-

ტ
უვადო

საქ. 594-08 28.03.08.
ცივი და ცხელი წყლის 

მრიცხველები

DOE-50F, DOE-65F, DOE-80F, 

DOE-100F, DOE-150F, DOE-

200F

აზერბაიჯანის რესპუბლიკა,  

შპს                           Sps 

"ZHH!АБШЕРОН"

მოწმობა 012-08-

ტ
უვადო

საქ. 595-08 28.03.08.
ცივი და ცხელი წყლის 

მრიცხველები

DOE-50FM, DOE65FM, DOE-

80FM, DOE-100FM, DOE-

150FM, DOE-200FM

აზერბაიჯანის რესპუბლიკა,                           

შპს "ZHH!АБШЕРОН"

მოწმობა 013-08-

ტ
უვადო

საქ. 604-08 22.04.08 წყლის მრიცხველები
Alfa-Sj-Sdc                                  

(პირობითი დიამეტრები           

15, 20, 25 მმ)

იტალია,ფირმა                                   

"Alpe Hydraulic Systems"
ცნობა 018-08-ტრ უვადო

საქ. 606-08 22.04.08

სითხის ნაკადის 

სიჩქარისა და ხარჯის 

საზომი

6000  seriis "EESIFLO" 

modeli
აშშ, შპს "EESIFLO" ცნობა 020-08-ტრ უვადო



საქ. 631-08 25.06.08
ცივი და ცხელი წყლის 

ფრთოვანი მრიცხველები
 LS

უკრაინა, ფირმა 

"НОВАТОР"

მოწმობა 035-08-

ტ
უვადო

საქ. 683-09 05.03.09

ცივი წყლის                 

ტურბინული                

მრიცხველი                     

Woltman                         
Turbo                                 

WT II DN 80          
(saq.#25554) 

ისრაელი, ფირმა                                    

"ARAD"
ცნობა 009-09-ტრ უვადო

საქ. 701-09 16.06.09

წყლის ხარჯის                  

საზომ-საინფორმაციო                        

სისტემა
AMR Walk By/Drive By

ისრაელი, ფირმა                             

"ARAD technologies LTD"
მოწმობა 010-09-

ტ
უვადო

საქ. 716-09 22.09.09

 სითხეების                       

ულტრაბგერითი                                

ხარჯმზომი-მრიცხველები

УВР-011 უკრაინა, ფირმა "ТАХИОН"
მოწმობა 018-09-

ტ
უვადო

საქ. 724-09 30.09.09
წყლის                                                                                        

მრიცხველი
მოდელი                                                                           

GMDX
იტალია, ფირმა                                                                                                               

"B METERS s.r.l."
ცნობა 035-09-ტრ უვადო

საქ. 727-09 26.10.09 წყლის მრიცხველი
მოდელი                                             

LXS - (15 ÷ 50) E

ჩინეთი, ფირმა                             

"NINGBO TONGQIU 
ELEQTRICAL TEQNOLOGY 

CO., LTD"

ცნობა 037-09-ტრ უვადო

საქ. 735-09 09.11.09
ცივი და ცხელი წყლის 

მრიცხველები
GSD

სომხეთის რესპუბლიკა, შპს 

"ARAZAN"

მოწმობა 021-09-

ტ
უვადო

საქ. 739-09 16.11.09 წყლის მრიცხველები
მოდელი                               

LXL - (50 ÷ 300) E

ჩინეთი, ფირმა                            

,, NINGBO TONGQIU 
ELEQTRICAL TECNOLOGY 

CO., LTD"

ცნობა 045-09-ტრ უვადო

საქ. 755-10 01.02.10
ელექტრომაგნიტური 

წყლის ხარჯმზომები

მოდელი                          

Promag

შვეიცარია/საფრანგეთი, 

ფირმა "Endress+Hauser 
Flowtec AG"

მოწმობა 005-10-

ტ
უვადო

საქ. 766-10 30.03.10

ცივი წყლის 

ერთჭავლიანი ფრთოვანი 

მრიცხველები
ETK (AM)

რუმინეთი, ფირმა             

"S.C.Contor Group S.A."
მოწმობ 008-10-ტ უვადო



საქ. 769-10 14.05.10 წყლის მრიცხველები
მოდელი                  

WDE-K30
იტალია, ფირმა                                                                                                               

"B METERS s.r.l."
ცნობა 013-10-ტრ უვადო

საქ. 771-10 07.06.10
ცივი და ცხელი წყლის 

ფრთოვანი მრიცხველები
JS 1,5-02

პოლონეთი, ფირმა "Apator 
PowaGaz"

ცნობა 015-10-ტრ უვადო

საქ. 772-10 01.07.10
წყლის ფრთოვანი 

მრიცხველები
 KB-1,5

უკრაინა,                                                  

ღსს "ЕлектрометрияA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
მოწმობა 011-10-ტ უვადო

საქ. 775-10 04.08.10
წყლის ფრთოვანი 

მრიცხველები
  KB-2,5

უკრაინა,                                                  

ღსს "ЕлектрометрияA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
მოწმობა 013-10-

ტ
უვადო

საქ. 776-10 12.08.10
ულტრაბგერითი 

ხარჯმზომი-მრიცხველი
Prosonic Flow

გერმანია, ფირმა                                

"Endress-Hauser"
მოწმობა 014-10-

ტ
უვადო

საქ. 778-10 31.08.10

სითხეების (მ.შ. სასმელი 

წყლის) 

ელექტრომაგნიტური 

მრიცხველი

OPTIFLUX 2100
ჩინეთი, ფირმა                                         

"Changhai Guanghua & 
Altometer Instruments Co."

ცნობა 017-10-ტრ უვადო

საქ. 779-10 13.09.10
ცივი და ცხელი წყლის 

ფრთოვანი მრიცხველი
GSD5 და GSD8

იტალია, ფირმა                                                                                                               

"B METERS s.r.l."
მოწმობა 016-10-

ტ
უვადო

საქ. 783-10 12/29/2010
ცივი და ცხელი წყლის 

მრიცხველები
ЛЛ

უკრაინა,                                                  

ღსს"Фабрика ТРУД"

მოწმობა 018-10-

ტ
უვადო

საქ. 784-11 1/4/2011

ცივი და ცხელი წყლის 

ერთჭავლიანი 

მრიცხველი
MTK და MTW

გერმანია, ფირმა "ZENNER 
International GmbHG Co KG"

სერთიფიკატი       

001-11-თღ
უვადო

საქ. 785-11 1/13/2011

ცივი და ცხელი წყლის 

ერთჭავლიანი 

მრიცხველი
ETK და ETW

გერმანია, ფირმა "ZENNER 
International GmbHG Co KG"

სერთიფიკატი       

002-11-TR
უვადო

საქ. 786-11 1/13/2011

ცივი და ცხელი წყლის 

ერთჭავლიანი 

მრიცხველი
WPH

გერმანია, ფირმა "ZENNER 
International GmbHG Co KG"

სერთიფიკატი       

003-11-TR
უვადო

საქ. 789-11 1/31/2011 ცივი წყლის მრიცხველი TK (2, 4, 21, 23, 3C)
Tთურქეთი, ფირმა                                                                        

"BAYLAN"
სერთიფიკატი       

006-11-TR
უვადო

საქ. 791-11 18.03.2011
ცივი და ცხელი წყლის 

მრიცხველები
TPSS

აზებაიჯანის რესპუბლიკა, 

შპს "განჯის სამრეწველო 

ხელსაწყო"

სერთიფიკატი       

008-11-TR
უვადო



საქ. 794-11 29.04.2011
ცივი და ცხელი წყლის 

მრიცხველები
ETK და ETW

გერმანია, ფირმა  

"ROSSWEINER Armaturen und 
Messgarete GmbH & Co. OHG"

სერთიფიკატი       

011-11-TR
უვადო

საქ. 795-11 29.04.2011
წყლის მრავალჭავლიანი 

მრიცხველები
MTK  და  MTW

გერმანია, ფირმა  

"ROSSWEINER Armaturen und 
Messgarete GmbH & Co. OHG"

სერთიფიკატი       

012-11-TR
უვადო

საქ. 797-11 18.05.2011

ცივი და ცხელი წყლის 

მრავალჭავლიანი 

მრიცხველები
LXSG

ჩინეთი,  ფირმა                            

,, NINGBO TONGQIU 
ELEQTRICAL TECNOLOGY 

CO., LTD"

სერთიფიკატი       

014-11-TR
უვადო

საქ. 800-11 17.06.11
ცივი წყლის 

მრიცხველები
WP-SDC 

 ჩინეთი,  ფირმა. „Ningbo 
Water Meter Co.,LTD.“ 

სერთიფიკატი       

017-11-TR
უვადო

საქ. 801-11 17.06.11

ცივი წყლის 

მრავალჭავლიანი მშრალი 

მრიცხველები
MJ-SDC  

 ჩინეთი,  ფირმა „Ningbo 
Water Meter Co.,LTD.“ 

სერთიფიკატი       

018-11-TR
უვადო

საქ. 802-11 20.06.11
ცივი და ცხელი წყლის 

მრიცხველები
JS 2,5-02 

პოლონეთი, ფირმა                                                                    

« Apator PowaGaz » 
სერთიფიკატი       

019-11-TR
უვადო

საქ. 804-11 08.07.11
მრავალჭავლიანი წყლის 

მრიცხველები

ĢSS (მოდიფიკაციები ĢSS-
15, ĢSS-15M, ĢSS-15D, ĢSS-
20, ĢSS-20M,  ĢSS-20D, ĢSS-

50, ĢSS-50D)

აზერბაიჯანის რესპუბლიკა                                        

შ.პ.ს. „НПП Абшерон"

სერთიფიკატი       

021-11-TR
უვადო

საქ. 808-11 13.09.11
მრავალჭავლიანი ცივი 

წყლის მრიცხველები
TK (5, 5C, 7, 20)

თურქეთი, ფირმა 

"BAYLAN"
სერთიფიკატი       

025-11-TR
უვადო

საქ. 809-11 13.09.11
ერთჭავლიანი ცივი 

წყლის მრიცხველები
KY

თურქეთი, ფირმა                                   

"BAYLAN"
სერთიფიკატი       

026-11-TR
უვადო

საქ. 810-11 13.09.11
მრავალჭავლიანი ცივი 

წყლის მრიცხველები
TY

თურქეთი, ფირმა                                    

"BAYLAN"
სერთიფიკატი       

027-11-TR
უვადო

საქ. 811-11 29.09.11
ცივი და ცხელი წყლის 

მრიცხველები
CBK

უკრაინა, ფირმა     

„КОМУНАРСЧЕТМАШ”      

სერთიფიკატი       

028-11-TR
უვადო



საქ. 812-11 15.11.11
ცივი წყლის ტურბინული 

მრიცხველი
MeiStream და MeiStream 

plus
გერმანია, ფირმა „Sensus” 

სერთიფიკატი       

029-11-TR
უვადო

საქ. 813-11 15.11.11

ცივი წყლის 

კომბინირებული 

მრიცხველი
MeiTwin გერმანია, ფირმა „Sensus” 

სერთიფიკატი       

030-11-TR
უვადო

საქ. 815-11 01.12.11
მრავალჭავლიანი ცივი 

წყლის მრიცხველები

KVS-xK  (x-1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 

17, 18)  

თურქეთი, ფირმა "KLEPSAN 

Klape"

სერთიფიკატი       

032-11-TR
უვადო

საქ. 817-11 06.12.11
ცივი და ცხელი წყლის 

ტურბინული მრიცხველი
WS, WB, WP და WPV

გერმანია, ფირმა  

“Hydrometer GmbH”                                                       

სერთიფიკატი       

034-11-TR
უვადო

საქ. 819-11 28.12.11
მრავალჭავლიანი ცივი 

წყლის მრიცხველები
405S გერმანია, ფირმა  “SENSUS”                                                       

სერთიფიკატი       

036-11-TR
უვადო

საქ. 820-11 28.12.11
მრავალჭავლიანი ცივი 

წყლის მრიცხველები
Multi Jet  

ესპანეთი, ფირმა                                     

"FECOSAN S.I."

სერთიფიკატი       

037-11-TR
უვადო

საქ. 821-11 28.12.11
ცივი და ცხელი წყლის 

მრიცხველები Woltman
ესპანეთი, ფირმა                                     

"FECOSAN S.I."

სერთიფიკატი       

038-11-TR
უვადო

საქ. 822-12 03.01.12

ცივი და ცხელი წყლის 

ერთჭავლიანი 

მრიცხველები

KK1, KK-3, KK-11, KK-
12

TurqeTi, firma        

"Baylan"

სერთიფიკატი       

001-12-TR
უვადო

საქ. 823-12 03.01.12

ცივი და ცხელი წყლის 

მრავალჭავლიანი 

მრიცხველები

TK-X ( X-1, 3, 13, 23, 26, 27, 28, 

7C, 2E, 3E, 4E, 7E, 1S, 3S, 5S, 7S, 26S 
)

თურქეთი, ფირმა        

"Baylan"

სერთიფიკატი       

002-12-TR
უვადო

საქ. 824-12 1/26/2012
ცივი წყლის 

მრიცხველების VK-X ( X-1, 2, 3, 3p, 4, 4p, 6)
თურქეთი, ფირმა        

"Baylan"

სერთიფიკატი       

003-12-TR
უვადო

საქ. 825-12 1/26/2012
ცივი წყლის 

მრიცხველების W-X ( X-0, 1, 2, 3, 4, 5)  
თურქეთი, ფირმა        

"Baylan"

სერთიფიკატი       

004-12-TR
უვადო



საქ. 826-12 2/21/2012
მასური მრიცხველი 

_ხარჯსაზომის

Micro Motion  
(მოდიფიკაციები DS, DH, 

DT, DL, CMF, F, R, T, 
CNG050, H, LF) 

ნიდერლანდები, ფირმა 

„Emerson Process 
Management Flow BV” 

სერთიფიკატი       

005-12-TR
უვადო

საქ. 840-12 9/6/2012
მრავალჭავლიანი  წყლის 

მრიცხველები
MTK-UA   და  MTW-UA

უკრაინა, ფირმა 

„Енергозберiгаючi 
системи“

სერთიფიკატი       

019-12-TR
უვადო

საქ. 841-12 9/12/2012

სითხეების 

ელექტრონული  

ხარჯმზომები
“OPTIFLUX 6000” გერმანია, ფირმა „KROHNE”

სერთიფიკატი       

020-12-TR
უვადო

საქ. 857-13 1/31/2013
წყლის მრიცხველების 

სამოწმებელი სტენდი “AKS-TB  ”
სომხეთის რესპუბლიკა, 

ფირმა „Аразен”
სერთიფიკატი       

006-13-TR
უვადო

საქ. 888-13 2/5/2014
ცივი წყლის ტურბინული 

მრიცხველი
KVS – xW (x-1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7)   
თურქეთი, ფირმა                                      

„KLEPSAN Klape”  
სერთიფიკატი       

001-14-TR
უვადო

საქ. 895-14 9/19/2014
ცივი წყლის                

მრიცხველი

SD-1, SD-1P, SD-2, SD-
2P, SD-3, SD-4, SD-5, SD-

6

თურქეთი, ფირმა                                      

„Baylan”  
სერთიფიკატი       

008-14-TR
უვადო

საქ. 896-14 9/23/2014

ცივი წყლის                             

მრავაჭავლიანი               

მრიცხველი
KVS-19K

თურქეთი, ფირმა                                      

„KLEPSAN Klape”  
სერთიფიკატი       

009-14-TR
უვადო



საქ. 897-14 9/25/2014
ცივი წყლის                                            

მრიცხველი W-6
თურქეთი, ფირმა                                      

„Baylan”  
სერთიფიკატი       

010-14-TR
უვადო

საქ. 905-15 2/5/2015

ცივი წყლის                                

ტურბინული                                           

მრიცხველი
MWN  (WPH – 01)  

პოლონეთი, ფირმა                                                                    

« Apator PowaGaz » 
სერთიფიკატი       

001-15-TR
უვადო

საქ. 909-15 3/6/2015
ცივი და ცხელი წყლის                                            

მრიცხველი LXS
ჩინეთი, ფირმა                                                                    

"Zhejiang Younio Water Supply 
Equipment Co., Ltd." 

სერთიფიკატი       

005-15-TR
უვადო

საქ. 927-15 28.12.2015
სითხის ულტრაბგერითი 

პორტატული მრიცხველი Mainstream IV
საფრანგეთი, ფირმა                                                                    

"Hydreka SAS" 
სერთიფიკატი       

023-15-TR
უვადო

საქ. 928-15 29.12.2015
წყლის ელექტრო 

მაგნიტური მრიცხველი WATERFLUX 3070
გერმანია, ფირმა                                                                    

"KROHNE GmbH" 
სერთიფიკატი       

024-15-TR
უვადო

საქ. 929-15 29.12.2015
სითხის ულტრაბგერითი 

მრიცხველი

OCM Pro, PCM Pro და 

PCM 4 

გერმანია, ფირმა                                                                    

"NIVUS GmbH" 
სერთიფიკატი       

025-15-TR
უვადო

საქ. 930-15 29.12.2015
სითხის ულტრაბგერითი 

მრიცხველი NivuSonic
გერმანია, ფირმა                                                                    

"NIVUS GmbH" 
სერთიფიკატი       

026-15-TR
უვადო


