PRIETAISŲ SĄRAŠAS KURIEMS NĖRA BŪTINI PATIKROS SERTIFIKATAI, JIEMS UŽTENKA TIK
ŽYMENS
1. Anemometras (vėjo greičio matuoklis)
2. Automatinės svarstyklės
3. Druskomatis
4. Elektroninis PH matuoklis
5. Termomanometras
6. Šilumos, vandens bei nuotekų skaitiklio geometriniai apmatavimai
7. Veloergometras
8. Stacionarus kraujospūdžio matuoklis
9. Elektroninis arterinio kraujo spaudimo aparatas automatinis ir pusiauautomatinis
10. Neautomatizuotas kraujo spaudimo aparatas
11. Diagnostinis audiometras
12. Audiometras
13. Automobilio stovėjimo parkavimo sistema (nepriklausomai nuo įvažiavimų, išvažiavimų
skaičiaus, jei jie susieti su ta pačia kasa)
14. Automobilio stovėjimo parkavimo sistema (kasa + 1 įvažiavimas, išvažiavimas, kai
naudojamos atskiros kasos)
15. Automobilio stovėjimo parkavimo automatas
16. Laiko žymeklis
17. Elektroninis sekundmatis
18. Mechaninis / Elektromechaninis sekundmatis, sekundmatis-taimeris
19. Skaitmeninės elektros parametrų matavimo replės
20. Analoginės elektros parametrų matavimo replės

21. Įtampos transformatoriaus kiekvienos sekančios ribos
22. Įtampos transformatoriaus
23. Srovės transformatoriaus
24. Elektroninis trifazis daugiatarifis elektros energijos skaitiklis
25. Elektroninis trifazis vieno tarifo elektros energijos skaitiklis
26. Elektroninis vienfazis dviejų tarifų elektros energijos skaitiklis
27. Elektroninis vienfazis vieno tarifo elektros energijos skaitiklis
28. Indukcinis trifazis dviejų tarifų elektros energijos skaitiklis
29. Indukcinis trifazis vieno tarifo elektros energijos skaitiklis
30. Indukcinis vienfazis dviejų tarifų elektros energijos skaitiklis
31. Indukcinis vienfazis vieno tarifo elektros energijos skaitiklis
32. Kiekvienas papildomas trijų krypčių vibracijos jutiklis vibracijos matuoklio arba
triukšmomačio ir vibracijos matuoklio komplekte
33. Kiekvienas papildomas dviejų krypčių vibracijos jutiklis vibracijos matuoklio arba
triukšmomačio ir vibracijos matuoklio komplekte
34. Kiekvienas papildomas vienos krypties vibracijos jutiklis vibracijos matuoklio arba
triukšmomačio ir vibracijos matuoklio komplekte
35. Vibracijos monitoringo sistema VMC, TVMS bloko elektrinė dalis
36. Vibracijos matavimo sistemos monitoringo VMC,TVMS bloko elektrinė dalis
37. Vibracijos matuoklis su filtrais (vienas trijų krypčių vibracijos jutiklis)
38. Vibracijos matuoklis su filtrais (vienas vienos krypties vibracijos jutiklis)
39. Vibracijos matuoklis (vienas vienos krypties vibracijos jutiklis)
40. Vibromačio komplektas vienas traktas VVK/331
41. Pastato akustinio bandymo sistema Nor 1516
42. AA spektrofotometras

43. IR spektrofotometras
44. Spektrofotometras
45. Refraktometras ABBE
46. Poliarimetras, Refraktometras
47. Kuro kalorimetras (su Užsakovo etaloninėmis medžiagomis)
48. Kuro kalorimetras
49. Fotometrai, Vandens parametrų fotometrai
50. Fotokolorimetras
51. Liepsnos fotometras
52. Blizgomatis
53. Termorezistyvinis, termoelektrinis termometras analoginis/ skaitmeninis indikatorius
54. Daugiakanalis temperatūros savirašis, videografinis registratorius
55. Temperatūros savirstis (automatinio tiltas ir potenciometras)
56. Milivoltmetras ir logometras
57. Termometras su techniniu manometru
58. Bimetalinis termometras geležinkelių
59. Bimetalinis termometras paviršiaus temperatūrai matuoti
60. Bimetalinis termometras su smeige maisto temperatūrai matuoti
61. Bimetalinis termometras (su ciferblatu) virš 300 °C
62. Bimetalinis termometras (su ciferblatu) iki 300 °C
63. Manometrinis termometras
64. Infraraudonųjų spindulių/skaitmeniniai termometras (dvigubi)
65. Infraraudonųjų spindulių termometras iki 150 °C
66. Infraraudonųjų spindulių termometras virš 150 °C

67. Termoelektrinis temperatūros jutiklis (termoporos) su temperatūros keitikliu
68. Termoelektrinis temperatūros jutiklis (termoporos) nuo 0 °C iki 1200 °C
69. Temperatūros keitiklio Pt 100/-20m A
70. Termometras naudojamas su skysčių, garų, dujų ir šilumos energijos kiekio diafragmine
matavimo priemone ir sistemoma
71. Automobilio stiklo skaidrumo matuoklis
72. Oro paėmimo aspiratorius
73. Rotametras
74. Konduktometras
75. Multimetras (pH/Cond/Oxi)
76. Multimetras (pH/Cond arba pH/Oxi)
77. Stacionarus pH matuoklis
78. pH/mV matuoklis / su temperatūros matavimo funkcija
79. pH matuoklis
80. Sprogių, degių / Toksinių dujų analizatorius (daugiakanaliai)
81. Sprogių, degių / Toksinių dujų analizatorius (vienas kanalas)
82. Sprogių / Toksinių dujų, deguonies dujų jutiklis
83. Sprogių / Toksinių dujų, deguonies jutiklis
84. Dujų matavimo ir signalizavimo sistema (su vienu jutikliu)
85. Stacionarūs dujų analizatorius (vienos komponentės)
86. Stacionarūs dujų analizatorius
87. Išmetamųjų dujų analizatorius (daugiakanaliai)
88. Išmetamųjų dujų analizatorius (vienas kanalas)
89. Dūmomatis

90. Stacionarus alkotesteris
91. Alkotesteris, veikiantis puslaidininkiniu principu
92. Alkotesteris, veikiantis elektrocheminiu principu
93. Antibiotikų kiekio pieno ir pieno produktų matuoklis
94. Krioskopas
95. Somatinių lastelių matuoklis
96. Automatinis pieno ir pieno produktų analizatorius
97. Dūmų analizatorius
98. Aerozolinių / Kietųjų dalelių analizatorius
99. Automatinis klampos matuoklis
100. Sąlyginės klampos viskozimetras
101. Stiklinis viskozimetras
102. Degalų pliūpsnio temperatūros matavimo prietaisas
103. Automatinis tankio matuoklis, densimetras
104. Metalinis spirtomatis
105. Pienomatis
106. Automatiniai skysčių lygio matuokliai ir matavimo sistemos
107. Stiklinė pipetė graduota
108. Stiklinė pipetė vienos žymos
109. Stiklinė biuretė
110. 1(A) tikslumo klasės stikliniai tūrio matai virš 500 ml
111. 1(A) tikslumo klasės stikliniai tūrio matai iki 500 ml
112. 2(B) tikslumo klasės stikliniai tūrio matai virš 500 ml
113. 2(B) tikslumo klasės stikliniai tūrio matai iki 500 ml

114. Techninis skalinis saikiklis virš 10000 l
115. Techninis skalinis saikiklis nuo 2500 l iki 10000 l
116. Techninis skalinis saikiklis nuo 1000 l iki 2500 l
117. Tachninis skalinis saikiklis iki 1000 l
118. Techninis saikiklis virš 10000 l
119. Techniniai saikikliai nuo 5000 l iki 10000 l
120. Techninis saikiklis virš 5000 l
121. Techninis saikiklis nuo 2500 l iki 5000 l
122. Techninis saikiklis nuo 1000 l iki 2500 l
123. Techninis saikiklis nuo 500 l iki 1000 l
124. Techninis saikiklis nuo 100 l iki 500 l
125. Techninis saikiklis iki 100 l
126. Šalto vandens skaitiklis, kurio sąlyginis skersmuo > Ds 150 (mm)
127. Šalto/karšto vandens skaitiklis, kurio diametras nuo Ds 15 iki Ds 20 (mm)
128. Kombinuotas karšto ir šalto vandens skaitiklis
129. Šalto vandens skaitiklis pastato įvade, kurio diametras nuo Ds 80 iki Ds 150 (mm)
130. Šalto vandens skaitiklis pastato įvade, kurio diametras nuo Ds 50 iki Ds 80 (mm)
131. Šalto vandens skaitiklis pastato įvade, kurio diametras nuo Ds 25 iki Ds 40 (mm)
132. Skaitiklis daugiabučio namo butuose ir individualiuose namuose
133. Skaitiklis šilumos šaltiniuose ir pastatų įvaduose
134. Distancinis savirašis lygmatis ir perkryčio matavimo prietaisas
135. Difmanometras su integratoriumi arba slėgio keitikliu
136. Difmanometras– debitmatis be integratoriaus
137. Daugiakanalis slėgio savirašis, videografinis registratorius

138. Slėgio skirtumo keitiklis
139. Slėgio keitiklis
140. Traukomatis, slėgmatis, slėgmatis - traukomatis
141. Barometras
142. Distancinis, užrašantis manometras
143. Deguoninis manometras
144. Deformacinis manometras, vakuumetras
145. Kontrolinis manometras (tikslumo kl. 0,6 ir kt.)
146. Elektrokontaktinis manometras, manometras su kontroline rodykle
147. Techninis vakuumetras, manovakuumetras
148. Žemo slėgio manometras (mbar)
149. Techninis manometras žemo slėgio (mbar)
150. Techninis manometras virš 600 bar
151. Techninis manometras iki 600 bar
152. Techninis manometras iki 60 bar
153. Dinamometras (visi iki 500 kN)
154. Metrolazdė pieno šaldytuve-talpykloje
155. Liniuotė pieno šaldytuve-talpyklje
156. Juostinė ilgio matavimo priemonė (visi iki 200 m)
157. Strypinė ilgio matavimo priemonė
158. Žerglė
159. Purka
160. Svarstyklės svirtinės (visos iki 5 t)
161. Svarstyklės svirtinės (visos iki 200 kg)

162. Svarstyklės stalinės ir ciferblatinės ( visos iki 20 kg)
163. Svarstyklės kvadrantinės
164. Svarstyklės lygiapetės I, II, III, IIII klasės
165. Svarstyklės kraninės (visos iki 10 t. ir virš 10 t.)
166. Svarstyklės kraninės visos iki 10 t. ir virš 10 t. su mobilia laboratorija
167. Svarstyklės vagoninės
168. Svarstyklės automobilių (visos iki 60 t. ir virš 60 t.)
169. Svarstyklės automobilių visos iki 60 t. ir virš 60 t. su mobilia laboratorija
170. Svarstyklės automatinės ir pusiauautomatinės (visos iki 500 kg. ir virš 500 kg.)
171. Slankmatis gylmatis, slankmatis iki 1000 mm, slankmatinis brėžtuvas
172. Gylmatis automobilio padangų protektoriaus gyliui matuoti
173. Geležinkelio kelio vėžės pločio matavimo priemonė
174. Automobilio žibintų reguliavimo prietaisas
175. Nivelyras
176. Metrolazdė
177. Ruletė su svareliu
178. Ruletė nuo 10 iki 200 m
179. Ruletė iki 10 m
180. Liniuotė

Užsakovui pageidaujant, už papildomą mokestį galime išduoti sertifikatus.

