
Фото №1:  

  

Атауы: UPS SVC V-1000-F 

Жабдықты іске қосу күні: 22.12.2015 ж 

Амортизация нормасы: UPS – 2 жыл 

Қойма нөмірі: 8-0007532 

Сериялық нөмірі: 1505265050422L 

 

 

UPS техникалық сипаттамалары: 

Қуат: 1000VA/600W 

• Батареяларға тасымалдау уақыты: 3 мс 

• Сыйымдылығы: 7,5 Ah 

• Шығыс қуат қосқыштары: 3 дана 

• 100% жүктеме кезінде әдеттегі жұмыс уақыты: 3-20 минут 

• Тұрақтандырғыш (AVR): иә 

Бұзылулар: ақаулы батарея 

 

Физикалық зақым: жоқ 

 Өткізбеу себептері/есептен шығару себебі: Ұлттық Банк Басқармасының 2013 

жылғы 27 тамыздағы № 218 «Зейнетақы активтері мен жинақтарын есепке 

алудың автоматтандырылған ақпараттық жүйелеріне қойылатын талаптарды 

бекіту туралы» қаулысына сәйкес монитор 18-тармақтың 2-тармақшасында: 

«барлық техникалық құралдардың кепілдік мерзімі (кепілдік талоны) бар және 

(немесе) мамандандырылған ұйымның техникалық қолдауында болады. Ұзақ 

қызмет ету мерзімі, ескірген. Батареяны ауыстыру қажет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фото: №2 

  
 

Атауы: UPS SVC V-650-F 

Жабдықты іске қосу күні: 27.10.2014 ж 

Амортизация нормасы: UPS – 2 жыл 

Қойма нөмірі: 8-0004910 

Сериялық нөмірі: 1405163051323L 

UPS техникалық сипаттамалары: 

 

• Құрылғы түрі: UPS (UPS) 

• Қуаты: 400 Вт 

• Батареялар: 12 В/9 Ah 

• Сыйымдылығы: 9 Ah 

• Батареяның қызмет ету мерзімі: >5 минут 

• Батареяны зарядтау уақыты: 6-8 сағат 

• Кәдімгі розеткалардың саны: 2 

• AVR қолдауы: Иә 

• Кернеуді автоматты реттеу (AVR): 165-275 В 

Бұзылулар: ақаулы батарея 

 

 

Физикалық зақым: жоқ 

Өткізбеу себептері/есептен шығару себебі: Ұлттық Банк Басқармасының 2013 

жылғы 27 тамыздағы № 218 «Зейнетақы активтері мен жинақтарын есепке 

алудың автоматтандырылған ақпараттық жүйелеріне қойылатын талаптарды 

бекіту туралы» қаулысына сәйкес монитор 18-тармақтың 2-тармақшасында: 

«барлық техникалық құралдардың кепілдік мерзімі (кепілдік талоны) бар және 

(немесе) мамандандырылған ұйымның техникалық қолдауында болады. Ұзақ 

қызмет ету мерзімі, ескірген. Батареяны ауыстыру қажет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Фото № 3:  

 
 

 

 

 

 

Атауы: UPS SVC V-650-F 

Жабдықты іске қосу күні: 27.10.2014 ж 

Амортизация нормасы: UPS – 2 жыл 

Қойма нөмірі: 8-0004899 

Сериялық нөмірі: 1405163051041L 

UPS техникалық сипаттамалары: 

• Құрылғы түрі: UPS (UPS) 

• Қуаты: 400 Вт 

• Батареялар: 12 В/9 Ah 

• Сыйымдылығы: 9 Ah 

• Батареяның қызмет ету мерзімі: >5 минут 

• Батареяны зарядтау уақыты: 6-8 сағат 

• Кәдімгі розеткалардың саны: 2 

• AVR қолдауы: Иә 

• Кернеуді автоматты реттеу (AVR): 165-275 В 

 

Бұзылулар: ақаулы батарея 

 

Физикалық зақым: жоқ 

Өткізбеу себептері/есептен шығару себебі: Ұлттық Банк Басқармасының 2013 

жылғы 27 тамыздағы № 218 «Зейнетақы активтері мен жинақтарын есепке 

алудың автоматтандырылған ақпараттық жүйелеріне қойылатын талаптарды 

бекіту туралы» қаулысына сәйкес монитор 18-тармақтың 2-тармақшасында: 

«барлық техникалық құралдардың кепілдік мерзімі (кепілдік талоны) бар және 

(немесе) мамандандырылған ұйымның техникалық қолдауында болады. Ұзақ 

қызмет ету мерзімі, ескірген. Батареяны ауыстыру керек/ 

 

 

 

 

 



Фото №4:  

 

 
 

 

Атауы: UPS SVC V-650-F 

Жабдықты іске қосу күні: 27.10.2014 ж 

Амортизация нормасы: UPS – 2 жыл 

Қойма нөмірі: 8-0004888 

Сериялық нөмірі: 1405163050611L 

UPS техникалық сипаттамалары: 

• Құрылғы түрі: UPS (UPS) 

• Қуаты: 400 Вт 

• Батареялар: 12 В/9 Ah 

• Сыйымдылығы: 9 Ah 

• Батареяның қызмет ету мерзімі: >5 минут 

• Батареяны зарядтау уақыты: 6-8 сағат 

• Кәдімгі розеткалардың саны: 2 

• AVR қолдауы: Иә 

• Кернеуді автоматты реттеу (AVR): 165-275 В 

 

Поломки: Неисправен АКБ  

Бұзылулар: ақаулы батарея 

 

Физикалық зақым: жоқ 

Өткізбеу себептері/есептен шығару себебі: Ұлттық Банк Басқармасының 2013 

жылғы 27 тамыздағы № 218 «Зейнетақы активтері мен жинақтарын есепке 

алудың автоматтандырылған ақпараттық жүйелеріне қойылатын талаптарды 

бекіту туралы» қаулысына сәйкес монитор 18-тармақтың 2-тармақшасында: 

«барлық техникалық құралдардың кепілдік мерзімі (кепілдік талоны) бар және 

(немесе) мамандандырылған ұйымның техникалық қолдауында болады. Ұзақ 

қызмет ету мерзімі, ескірген. Батареяны ауыстыру керек/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фото № 5:  

 
 

 

 

Атауы: UPS SVC V-650-F Қара 

Жабдықты іске қосу күні: 20.10.2014 ж 

Амортизация нормасы: UPS – 2 жыл 

Қойма нөмірі: 8-0004252 

Сериялық нөмірі: 1405163050390L 

UPS техникалық сипаттамалары: 

• Құрылғы түрі: UPS (UPS) 

• Қуаты: 400 Вт 

• Батареялар: 12 В/9 Ah 

• Сыйымдылығы: 9 Ah 

• Батареяның қызмет ету мерзімі: >5 минут 

• Батареяны зарядтау уақыты: 6-8 сағат 

• Кәдімгі розеткалардың саны: 2 

• AVR қолдауы: Иә 

• Кернеуді автоматты реттеу (AVR): 165-275 В 

 

Бұзылулар: ақаулы батарея 

 

 

Физикалық зақым: жоқ 

Өткізбеу себептері/есептен шығару себебі: Ұлттық Банк Басқармасының 2013 

жылғы 27 тамыздағы № 218 «Зейнетақы активтері мен жинақтарын есепке 

алудың автоматтандырылған ақпараттық жүйелеріне қойылатын талаптарды 

бекіту туралы» қаулысына сәйкес монитор 18-тармақтың 2-тармақшасында: 

«барлық техникалық құралдардың кепілдік мерзімі (кепілдік талоны) бар және 

(немесе) мамандандырылған ұйымның техникалық қолдауында болады. Ұзақ 

қызмет ету мерзімі, ескірген. Батареяны ауыстыру керек/ 

 

 

 

 

 

 



Фото №6:  

  

 

Атауы: UPS SVC V-650-F Қара 

Жабдықты іске қосу күні: 20.10.2014 ж 

Амортизация нормасы: UPS – 2 жыл 

Қойма нөмірі: 8-0004249 

Сериялық нөмірі: 1405163050673L 

UPS техникалық сипаттамалары: 

• Құрылғы түрі: UPS (UPS) 

• Қуаты: 400 Вт 

• Батареялар: 12 В/9 Ah 

• Сыйымдылығы: 9 Ah 

• Батареяның қызмет ету мерзімі: >5 минут 

• Батареяны зарядтау уақыты: 6-8 сағат 

• Кәдімгі розеткалардың саны: 2 

• AVR қолдауы: Иә 

• Кернеуді автоматты реттеу (AVR): 165-275 В 

 

Бұзылулар: ақаулы батарея 

 

Физикалық зақым: жоқ 

Өткізбеу себептері/есептен шығару себебі: Ұлттық Банк Басқармасының 2013 

жылғы 27 тамыздағы № 218 «Зейнетақы активтері мен жинақтарын есепке 

алудың автоматтандырылған ақпараттық жүйелеріне қойылатын талаптарды 

бекіту туралы» қаулысына сәйкес монитор 18-тармақтың 2-тармақшасында: 

«барлық техникалық құралдардың кепілдік мерзімі (кепілдік талоны) бар және 

(немесе) мамандандырылған ұйымның техникалық қолдауында болады. Ұзақ 

қызмет ету мерзімі, ескірген. Батареяны ауыстыру керек/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фото № 7:  

  

 

Атауы: UPS SVC V-650-F Қара 

Жабдықты іске қосу күні: 27.10.2014 ж 

Амортизация нормасы: UPS – 2 жыл 

Қойма нөмірі: 8-0004902 

Сериялық нөмірі: 1405163050407L 

UPS техникалық сипаттамалары: 

• Құрылғы түрі: UPS (UPS) 

• Қуаты: 400 Вт 

• Батареялар: 12 В/9 Ah 

• Сыйымдылығы: 9 Ah 

• Батареяның қызмет ету мерзімі: >5 минут 

• Батареяны зарядтау уақыты: 6-8 сағат 

• Кәдімгі розеткалардың саны: 2 

• AVR қолдауы: Иә 

• Кернеуді автоматты реттеу (AVR): 165-275 В 

 

Бұзылулар: ақаулы батарея 

 

Физикалық зақым: жоқ 

Өткізбеу себептері/есептен шығару себебі: Ұлттық Банк Басқармасының 2013 

жылғы 27 тамыздағы № 218 «Зейнетақы активтері мен жинақтарын есепке 

алудың автоматтандырылған ақпараттық жүйелеріне қойылатын талаптарды 

бекіту туралы» қаулысына сәйкес монитор 18-тармақтың 2-тармақшасында: 

«барлық техникалық құралдардың кепілдік мерзімі (кепілдік талоны) бар және 

(немесе) мамандандырылған ұйымның техникалық қолдауында болады. Ұзақ 

қызмет ету мерзімі, ескірген. Батареяны ауыстыру керек/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фото №8:  

  

 

Атауы: UPS SVC V-650-F 

Жабдықты іске қосу күні: 27.10.2014 ж 

Амортизация нормасы: UPS – 2 жыл 

Қойма нөмірі: 8-0004891 

Сериялық нөмірі: 1312183050022L 

UPS техникалық сипаттамалары: 

• Құрылғы түрі: UPS (UPS) 

• Қуаты: 400 Вт 

• Батареялар: 12 В/9 Ah 

• Сыйымдылығы: 9 Ah 

• Батареяның қызмет ету мерзімі: >5 минут 

• Батареяны зарядтау уақыты: 6-8 сағат 

• Кәдімгі розеткалардың саны: 2 

• AVR қолдауы: Иә 

• Кернеуді автоматты реттеу (AVR): 165-275 В 

 

Бұзылулар: ақаулы батарея 

 

Бұзылулар: ақаулы батарея 

 

Физикалық зақым: жоқ 

Өткізбеу себептері/есептен шығару себебі: Ұлттық Банк Басқармасының 2013 

жылғы 27 тамыздағы № 218 «Зейнетақы активтері мен жинақтарын есепке 

алудың автоматтандырылған ақпараттық жүйелеріне қойылатын талаптарды 

бекіту туралы» қаулысына сәйкес монитор 18-тармақтың 2-тармақшасында: 

«барлық техникалық құралдардың кепілдік мерзімі (кепілдік талоны) бар және 

(немесе) мамандандырылған ұйымның техникалық қолдауында болады. Ұзақ 

қызмет ету мерзімі, ескірген. Батареяны ауыстыру керек/ 

 

 

 

 

 

 

 



Фото №9:  

 

  
 

 

 

Атауы: UPS SVC V-650-F 

Жабдықты іске қосу күні: 27.10.2014 ж 

Амортизация нормасы: UPS – 2 жыл 

Қойма нөмірі: 8-0004895 

Сериялық нөмірі: 1405163050716L 

UPS техникалық сипаттамалары: 

• Құрылғы түрі: UPS (UPS) 

• Қуаты: 400 Вт 

• Батареялар: 12 В/9 Ah 

• Сыйымдылығы: 9 Ah 

• Батареяның қызмет ету мерзімі: >5 минут 

• Батареяны зарядтау уақыты: 6-8 сағат 

• Кәдімгі розеткалардың саны: 2 

• AVR қолдауы: Иә 

• Кернеуді автоматты реттеу (AVR): 165-275 В 

Физикалық зақым: жоқ 

Өткізбеу себептері/есептен шығару себебі: Ұлттық Банк Басқармасының 2013 

жылғы 27 тамыздағы № 218 «Зейнетақы активтері мен жинақтарын есепке 

алудың автоматтандырылған ақпараттық жүйелеріне қойылатын талаптарды 

бекіту туралы» қаулысына сәйкес монитор 18-тармақтың 2-тармақшасында: 

«барлық техникалық құралдардың кепілдік мерзімі (кепілдік талоны) бар және 

(немесе) мамандандырылған ұйымның техникалық қолдауында болады. Ұзақ 

қызмет ету мерзімі, ескірген. Батареяны ауыстыру керек/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фото №10:  

   

 

Атауы: UPS SVC V-1200-F 

Жабдықты іске қосу күні: 04.09.2013 ж 

Амортизация нормасы: UPS – 2 жыл 

Түгендеу нөмірі: 8-0002096 

Сериялық нөмірі: 1212135050393L 

UPS техникалық сипаттамалары: 

• Қуат: 1200VA/720W 

• Батареяларға тасымалдау уақыты: 3 мс 

• Сыйымдылығы: 7,5 Ah 

• Шығыс қуат қосқыштары: 3 дана 

• 100% жүктеме кезінде әдеттегі жұмыс уақыты: 3-20 минут 

• Тұрақтандырғыш (AVR): иә 

 

Бұзылулар: ақаулы батарея 

 

Физикалық зақым: жоқ 

Өткізбеу себептері/есептен шығару себебі: Ұлттық Банк Басқармасының 2013 

жылғы 27 тамыздағы № 218 «Зейнетақы активтері мен жинақтарын есепке 

алудың автоматтандырылған ақпараттық жүйелеріне қойылатын талаптарды 

бекіту туралы» қаулысына сәйкес монитор 18-тармақтың 2-тармақшасында: 

«барлық техникалық құралдардың кепілдік мерзімі (кепілдік талоны) бар және 

(немесе) мамандандырылған ұйымның техникалық қолдауында болады. Ұзақ 

қызмет ету мерзімі, ескірген. Батареяны ауыстыру керек/ 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фото № 11:  

 

  
 

Атауы: UPS SVC V-1200-F 

Жабдықты іске қосу күні: 04.09.2013 ж 

Амортизация нормасы: UPS – 2 жыл 

Инвентарлық нөмірі: 8-0002086 

Сериялық нөмірі: 1305205050690L  

UPS техникалық сипаттамалары: 

• Қуат: 1200VA/720W 

• Батареяларға тасымалдау уақыты: 3 мс 

• Сыйымдылығы: 7,5 Ah 

• Шығыс қуат қосқыштары: 3 дана 

• 100% жүктеме кезінде әдеттегі жұмыс уақыты: 3-20 минут 

• Тұрақтандырғыш (AVR): иә 

 

Бұзылулар: ақаулы батарея 

 

Физикалық зақым: жоқ 

Өткізбеу себептері/есептен шығару себебі: Ұлттық Банк Басқармасының 2013 

жылғы 27 тамыздағы № 218 «Зейнетақы активтері мен жинақтарын есепке 

алудың автоматтандырылған ақпараттық жүйелеріне қойылатын талаптарды 

бекіту туралы» қаулысына сәйкес монитор 18-тармақтың 2-тармақшасында: 

«барлық техникалық құралдардың кепілдік мерзімі (кепілдік талоны) бар және 

(немесе) мамандандырылған ұйымның техникалық қолдауында болады. Ұзақ 

қызмет ету мерзімі, ескірген. Батареяны ауыстыру керек/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фото №12:  

   

 

Атауы: UPS SVC V-1200-F 

Жабдықты іске қосу күні: 04.09.2013 ж 

Амортизация нормасы: UPS – 2 жыл 

Түгендеу нөмірі: 8-0002099 

Сериялық нөмірі: 1305205050705L 

UPS техникалық сипаттамалары: 

• Қуат: 1200VA/720W 

• Батареяларға тасымалдау уақыты: 3 мс 

• Сыйымдылығы: 7,5 Ah 

• Шығыс қуат қосқыштары: 3 дана 

• 100% жүктеме кезінде әдеттегі жұмыс уақыты: 3-20 минут 

• Тұрақтандырғыш (AVR): иә 

 

Бұзылулар: ақаулы батарея 

 

Физикалық зақым: жоқ 

Өткізбеу себептері/есептен шығару себебі: Ұлттық Банк Басқармасының 2013 

жылғы 27 тамыздағы № 218 «Зейнетақы активтері мен жинақтарын есепке 

алудың автоматтандырылған ақпараттық жүйелеріне қойылатын талаптарды 

бекіту туралы» қаулысына сәйкес монитор 18-тармақтың 2-тармақшасында: 

«барлық техникалық құралдардың кепілдік мерзімі (кепілдік талоны) бар және 

(немесе) мамандандырылған ұйымның техникалық қолдауында болады. Ұзақ 

қызмет ету мерзімі, ескірген. Батареяны ауыстыру керек/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фото№13:  

   

 

 

Атауы: UPS SVC V-1000-F 

Жабдықты іске қосу күні: 22.12.2015 ж 

Амортизация нормасы: UPS – 2 жыл 

Қойма нөмірі: 8-0007529 

Сериялық нөмірі: 1505265050407L 

UPS техникалық сипаттамалары: 

• Қуат: 1000VA/600W 

• Батареяларға тасымалдау уақыты: 3 мс 

• Сыйымдылығы: 7,5 Ah 

• Шығыс қуат қосқыштары: 3 дана 

• 100% жүктеме кезінде әдеттегі жұмыс уақыты: 3-20 минут 

• Тұрақтандырғыш (AVR): иә 

  

Бұзылулар: ақаулы батарея 

 

Физикалық зақым: жоқ 

Өткізбеу себептері/есептен шығару себебі: Ұлттық Банк Басқармасының 2013 

жылғы 27 тамыздағы № 218 «Зейнетақы активтері мен жинақтарын есепке 

алудың автоматтандырылған ақпараттық жүйелеріне қойылатын талаптарды 

бекіту туралы» қаулысына сәйкес монитор 18-тармақтың 2-тармақшасында: 

«барлық техникалық құралдардың кепілдік мерзімі (кепілдік талоны) бар және 

(немесе) мамандандырылған ұйымның техникалық қолдауында болады. Ұзақ 

қызмет ету мерзімі, ескірген. Батареяны ауыстыру керек/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фото №14:  

   

 

Атауы: UPS SVC V-1200-F 

Жабдықты іске қосу күні: 04.09.2013 ж 

Амортизация нормасы: UPS – 2 жыл 

Түгендеу нөмірі: 8-0002088 

Сериялық нөмірі: 1212135050012L 

UPS техникалық сипаттамалары: 

• Қуат: 1200VA/720W 

• Батареяларға тасымалдау уақыты: 3 мс 

• Сыйымдылығы: 7,5 Ah 

• Шығыс қуат қосқыштары: 3 дана 

• 100% жүктеме кезінде әдеттегі жұмыс уақыты: 3-20 минут 

• Тұрақтандырғыш (AVR): иә 

 

 

 

Бұзылулар: ақаулы батарея 

 

Физикалық зақым: жоқ 

Өткізбеу себептері/есептен шығару себебі: Ұлттық Банк Басқармасының 2013 

жылғы 27 тамыздағы № 218 «Зейнетақы активтері мен жинақтарын есепке 

алудың автоматтандырылған ақпараттық жүйелеріне қойылатын талаптарды 

бекіту туралы» қаулысына сәйкес монитор 18-тармақтың 2-тармақшасында: 

«барлық техникалық құралдардың кепілдік мерзімі (кепілдік талоны) бар және 

(немесе) мамандандырылған ұйымның техникалық қолдауында болады. Ұзақ 

қызмет ету мерзімі, ескірген. Батареяны ауыстыру керек/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фото №15:  

 

  

 

Атауы: UPS SVC V-1200-F 

Жабдықты іске қосу күні: 04.09.2013 ж 

Амортизация нормасы: UPS – 2 жыл 

Түгендеу нөмірі: 8-0002107 

Сериялық нөмірі: 1212135050413L 

UPS техникалық сипаттамалары: 

• Қуат: 1200VA/720W 

• Батареяларға тасымалдау уақыты: 3 мс 

• Сыйымдылығы: 7,5 Ah 

• Шығыс қуат қосқыштары: 3 дана 

• 100% жүктеме кезінде әдеттегі жұмыс уақыты: 3-20 минут 

• Тұрақтандырғыш (AVR): иә 

 

Бұзылулар: ақаулы батарея 

 

Физикалық зақым: жоқ 

Өткізбеу себептері/есептен шығару себебі: Ұлттық Банк Басқармасының 2013 

жылғы 27 тамыздағы № 218 «Зейнетақы активтері мен жинақтарын есепке 

алудың автоматтандырылған ақпараттық жүйелеріне қойылатын талаптарды 

бекіту туралы» қаулысына сәйкес монитор 18-тармақтың 2-тармақшасында: 

«барлық техникалық құралдардың кепілдік мерзімі (кепілдік талоны) бар және 

(немесе) мамандандырылған ұйымның техникалық қолдауында болады. Ұзақ 

қызмет ету мерзімі, ескірген. Батареяны ауыстыру керек/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фото№ 16:  

 

 

  

 

Атауы: UPS SVC V-1200-F 

Жабдықты іске қосу күні: 04.09.2013 ж 

Амортизация нормасы: UPS – 2 жыл 

Түгендеу нөмірі: 8-0002093 

Сериялық нөмірі: 1212135050151L 

UPS техникалық сипаттамалары: 

• Қуат: 1200VA/720W 

• Батареяларға тасымалдау уақыты: 3 мс 

• Сыйымдылығы: 7,5 Ah 

• Шығыс қуат қосқыштары: 3 дана 

• 100% жүктеме кезінде әдеттегі жұмыс уақыты: 3-20 минут 

• Тұрақтандырғыш (AVR): иә 

 

  

Бұзылулар: ақаулы батарея 

 

Физикалық зақым: жоқ 

Өткізбеу себептері/есептен шығару себебі: Ұлттық Банк Басқармасының 2013 

жылғы 27 тамыздағы № 218 «Зейнетақы активтері мен жинақтарын есепке 

алудың автоматтандырылған ақпараттық жүйелеріне қойылатын талаптарды 

бекіту туралы» қаулысына сәйкес монитор 18-тармақтың 2-тармақшасында: 

«барлық техникалық құралдардың кепілдік мерзімі (кепілдік талоны) бар және 

(немесе) мамандандырылған ұйымның техникалық қолдауында болады. Ұзақ 

қызмет ету мерзімі, ескірген. Батареяны ауыстыру керек/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фото№17:  

 

 

 

 

Атауы: UPS SVC V-1200-F 

Жабдықты іске қосу күні: 04.09.2013 ж 

Амортизация нормасы: UPS – 2 жыл 

Түгендеу нөмірі: 8-0002084 

Сериялық нөмірі: 1305205050688L 

UPS техникалық сипаттамалары: 

• Қуат: 1200VA/720W 

• Батареяларға тасымалдау уақыты: 3 мс 

• Сыйымдылығы: 7,5 Ah 

• Шығыс қуат қосқыштары: 3 дана 

• 100% жүктеме кезінде әдеттегі жұмыс уақыты: 3-20 минут 

• Тұрақтандырғыш (AVR): иә 

 

Бұзылулар: ақаулы батарея 

 

Физикалық зақым: жоқ 

Өткізбеу себептері/есептен шығару себебі: Ұлттық Банк Басқармасының 2013 

жылғы 27 тамыздағы № 218 «Зейнетақы активтері мен жинақтарын есепке 

алудың автоматтандырылған ақпараттық жүйелеріне қойылатын талаптарды 

бекіту туралы» қаулысына сәйкес монитор 18-тармақтың 2-тармақшасында: 

«барлық техникалық құралдардың кепілдік мерзімі (кепілдік талоны) бар және 

(немесе) мамандандырылған ұйымның техникалық қолдауында болады. Ұзақ 

қызмет ету мерзімі, ескірген. Батареяны ауыстыру керек/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фото №18:  

 

 

 

Атауы: UPS SVC V-1200-F 

Жабдықты іске қосу күні: 29.11.2013 ж 

Амортизация нормасы: UPS – 2 жыл 

Қойма нөмірі: 8-0003219 

Сериялық нөмірі: деректер жоқ 

UPS техникалық сипаттамалары: 

• Қуат: 1200VA/720W 

• Батареяларға тасымалдау уақыты: 3 мс 

• Сыйымдылығы: 7,5 Ah 

• Шығыс қуат қосқыштары: 3 дана 

• 100% жүктеме кезінде әдеттегі жұмыс уақыты: 3-20 минут 

• Тұрақтандырғыш (AVR): иә 

 

Бұзылулар: ақаулы батарея 

 

Физикалық зақым: жоқ 

Өткізбеу себептері/есептен шығару себебі: Ұлттық Банк Басқармасының 2013 

жылғы 27 тамыздағы № 218 «Зейнетақы активтері мен жинақтарын есепке 

алудың автоматтандырылған ақпараттық жүйелеріне қойылатын талаптарды 

бекіту туралы» қаулысына сәйкес монитор 18-тармақтың 2-тармақшасында: 

«барлық техникалық құралдардың кепілдік мерзімі (кепілдік талоны) бар және 

(немесе) мамандандырылған ұйымның техникалық қолдауында болады. Ұзақ 

қызмет ету мерзімі, ескірген. Батареяны ауыстыру керек/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фото №19:  

 

  
 

 

Атауы: UPS SVC V-1200-F 

Жабдықты іске қосу күні: 31.12.2013 ж 

Амортизация нормасы: UPS – 2 жыл 

Қойма нөмірі: 8-0003217 

Сериялық нөмірі: 1306285050249L 

UPS техникалық сипаттамалары: 

• Қуат: 1200VA/720W 

• Батареяларға тасымалдау уақыты: 3 мс 

• Сыйымдылығы: 7,5 Ah 

• Шығыс қуат қосқыштары: 3 дана 

• 100% жүктеме кезінде әдеттегі жұмыс уақыты: 3-20 минут 

• Тұрақтандырғыш (AVR): иә 

 

Бұзылулар: ақаулы батарея 

Физикалық зақым: жоқ 

Өткізбеу себептері/есептен шығару себебі: Ұлттық Банк Басқармасының 2013 

жылғы 27 тамыздағы № 218 «Зейнетақы активтері мен жинақтарын есепке 

алудың автоматтандырылған ақпараттық жүйелеріне қойылатын талаптарды 

бекіту туралы» қаулысына сәйкес монитор 18-тармақтың 2-тармақшасында: 

«барлық техникалық құралдардың кепілдік мерзімі (кепілдік талоны) бар және 

(немесе) мамандандырылған ұйымның техникалық қолдауында болады. Ұзақ 

қызмет ету мерзімі, ескірген. Батареяны ауыстыру керек/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фото №20:  

 

 

Атауы: UPS SVC V-1200-F 

Жабдықты іске қосу күні: 31.12.2013 ж 

Амортизация нормасы: UPS – 2 жыл 

Түгендеу нөмірі: 8-0002113 

Сериялық нөмірі: 1212135050623L 

UPS техникалық сипаттамалары: 

• Қуат: 1200VA/720W 

• Батареяларға тасымалдау уақыты: 3 мс 

• Сыйымдылығы: 7,5 Ah 

• Шығыс қуат қосқыштары: 3 дана 

• 100% жүктеме кезінде әдеттегі жұмыс уақыты: 3-20 минут 

• Тұрақтандырғыш (AVR): иә 

 

Бұзылулар: ақаулы батарея 

Физикалық зақым: жоқ 

Өткізбеу себептері/есептен шығару себебі: Ұлттық Банк Басқармасының 2013 

жылғы 27 тамыздағы № 218 «Зейнетақы активтері мен жинақтарын есепке 

алудың автоматтандырылған ақпараттық жүйелеріне қойылатын талаптарды 

бекіту туралы» қаулысына сәйкес монитор 18-тармақтың 2-тармақшасында: 

«барлық техникалық құралдардың кепілдік мерзімі (кепілдік талоны) бар және 

(немесе) мамандандырылған ұйымның техникалық қолдауында болады. Ұзақ 

қызмет ету мерзімі, ескірген. Батареяны ауыстыру керек/ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фото №21:  

 

  
 

Атауы: UPS SVC V-1200-F 

Жабдықты іске қосу күні: 31.12.2013 ж 

Амортизация нормасы: UPS – 2 жыл 

Түгендеу нөмірі: 8-0002112 

Сериялық нөмірі: 1212135050624L 

UPS техникалық сипаттамалары: 

• Қуат: 1200VA/720W 

• Батареяларға тасымалдау уақыты: 3 мс 

• Сыйымдылығы: 7,5 Ah 

• Шығыс қуат қосқыштары: 3 дана 

• 100% жүктеме кезінде әдеттегі жұмыс уақыты: 3-20 минут 

• Тұрақтандырғыш (AVR): иә 

 

Бұзылулар: ақаулы батарея 

Физикалық зақым: жоқ 

Өткізбеу себептері/есептен шығару себебі: Ұлттық Банк Басқармасының 2013 

жылғы 27 тамыздағы № 218 «Зейнетақы активтері мен жинақтарын есепке 

алудың автоматтандырылған ақпараттық жүйелеріне қойылатын талаптарды 

бекіту туралы» қаулысына сәйкес монитор 18-тармақтың 2-тармақшасында: 

«барлық техникалық құралдардың кепілдік мерзімі (кепілдік талоны) бар және 

(немесе) мамандандырылған ұйымның техникалық қолдауында болады. Ұзақ 

қызмет ету мерзімі, ескірген. Батареяны ауыстыру қажет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фото №22:  

 

 

 

Атауы: UPS SVC V-1200-F 

Жабдықты іске қосу күні: 31.12.2013 ж 

Амортизация нормасы: UPS – 2 жыл 

Қойма нөмірі: 8-0003216 

Сериялық нөмірі: 1306285050250L 

UPS техникалық сипаттамалары: 

• Қуат: 1200VA/720W 

• Батареяларға тасымалдау уақыты: 3 мс 

• Сыйымдылығы: 7,5 Ah 

• Шығыс қуат қосқыштары: 3 дана 

• 100% жүктеме кезінде әдеттегі жұмыс уақыты: 3-20 минут 

• Тұрақтандырғыш (AVR): иә 

 

Бұзылулар: ақаулы батарея 

Физикалық зақым: жоқ 

Өткізбеу себептері/есептен шығару себебі: Ұлттық Банк Басқармасының 2013 

жылғы 27 тамыздағы № 218 «Зейнетақы активтері мен жинақтарын есепке 

алудың автоматтандырылған ақпараттық жүйелеріне қойылатын талаптарды 

бекіту туралы» қаулысына сәйкес монитор 18-тармақтың 2-тармақшасында: 

«барлық техникалық құралдардың кепілдік мерзімі (кепілдік талоны) бар және 

(немесе) мамандандырылған ұйымның техникалық қолдауында болады. Ұзақ 

қызмет ету мерзімі, ескірген. Батареяны ауыстыру қажет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фото №23:  

 

 

 

 

 

  

 

Атауы: UPS SVC V-650-F Қара 

Жабдықты іске қосу күні: 20.10.2014 ж 

Амортизация нормасы: UPS – 2 жыл 

Қойма нөмірі: 8-0004250 

Сериялық нөмірі: 1403263050039L 

UPS техникалық сипаттамалары: 

• Құрылғы түрі: UPS (UPS) 

• Қуаты: 400 Вт 

• Батареялар: 12 В/9 Ah 

• Сыйымдылығы: 9 Ah 

• Батареяның қызмет ету мерзімі: >5 минут 

• Батареяны зарядтау уақыты: 6-8 сағат 

• Кәдімгі розеткалардың саны: 2 

• AVR қолдауы: Иә 

• Кернеуді автоматты реттеу (AVR): 165-275 В 

 

Бұзылулар: ақаулы батарея 

Физикалық зақым: жоқ 

Өткізбеу себептері/есептен шығару себебі: Ұлттық Банк Басқармасының 2013 

жылғы 27 тамыздағы № 218 «Зейнетақы активтері мен жинақтарын есепке 

алудың автоматтандырылған ақпараттық жүйелеріне қойылатын талаптарды 

бекіту туралы» қаулысына сәйкес монитор 18-тармақтың 2-тармақшасында: 

«барлық техникалық құралдардың кепілдік мерзімі (кепілдік талоны) бар және 

(немесе) мамандандырылған ұйымның техникалық қолдауында болады. Ұзақ 

қызмет ету мерзімі, ескірген. Батареяны ауыстыру қажет. 

 

 

 

 

 



Фото №24:  

 

 

 

 
 

Атауы: UPS SVC V-650-F 

Жабдықты іске қосу күні: 29.10.2014 ж 

Амортизация нормасы: UPS – 2 жыл 

Қойма нөмірі: 8-0004901 

Сериялық нөмірі: 1405163050408L 

UPS техникалық сипаттамалары: 

• Құрылғы түрі: UPS (UPS) 

• Қуаты: 400 Вт 

• Батареялар: 12 В/9 Ah 

• Сыйымдылығы: 9 Ah 

• Батареяның қызмет ету мерзімі: >5 минут 

• Батареяны зарядтау уақыты: 6-8 сағат 

• Кәдімгі розеткалардың саны: 2 

• AVR қолдауы: Иә 

• Кернеуді автоматты реттеу (AVR): 165-275 В 

 

Бұзылулар: ақаулы батарея 

 

Физикалық зақым: жоқ 

Өткізбеу себептері/есептен шығару себебі: Ұлттық Банк Басқармасының 2013 

жылғы 27 тамыздағы № 218 «Зейнетақы активтері мен жинақтарын есепке 

алудың автоматтандырылған ақпараттық жүйелеріне қойылатын талаптарды 

бекіту туралы» қаулысына сәйкес монитор 18-тармақтың 2-тармақшасында: 

«барлық техникалық құралдардың кепілдік мерзімі (кепілдік талоны) бар және 

(немесе) мамандандырылған ұйымның техникалық қолдауында болады. Ұзақ 

қызмет ету мерзімі, ескірген. Батареяны ауыстыру қажет. 

 

 

 

 



 

Фото №25:  

 

 
 

 

Атауы: Сканер HP ScanJet G2710photo L2696A,A4,2400*4800dpi, 48dit 

Жабдықты іске қосу күні: 28.07.2008 ж 

Амортизация нормасы: Сканер – 4 жыл 

Қойма нөмірі: 806-056 

Сериялық нөмірі: CN7BEA51Z0 

Сканер сипаттамалары: 

• Сканер түрі: планшетті 

• Интерфейстер: USB 

• Сканер стандарттарын қолдау: TWAIN 

• Сканер сенсорының түрі: контакт (CIS) 

• Сканерлеу жылдамдығы: 3 бет/мин 

• Сканердің оптикалық ажыратымдылығы: 2400н/д 

 

Бұзылулар: ақаулы қуат көзі 

Физикалық зақым: жоқ 

Өткізбеу себептері/есептен шығару себебі: Ұлттық Банк Басқармасының 2013 

жылғы 27 тамыздағы № 218 «Зейнетақы активтері мен жинақтарын есепке 

алудың автоматтандырылған ақпараттық жүйелеріне қойылатын талаптарды 

бекіту туралы» қаулысына сәйкес монитор 18-тармақтың 2-тармақшасында: 

«барлық техникалық құралдардың кепілдік мерзімі (кепілдік талоны) бар және 

(немесе) мамандандырылған ұйымның техникалық қолдауында болады. Ұзақ 

қызмет ету мерзімі, ескірген. 

 

 

 

 

 

 



Фото №26:  

 

  
 

Атауы: Dell 2400MP/3000 ANSI люмен/2100 бейне проекторы: 

Жабдықты іске қосу күні: 31.07.2006 ж 

Амортизация нормасы: Проектор – 4 жыл 

Қойма нөмірі: 821-013 

Сериялық нөмірі: cn-0cf901-s0081-64h-0215 

MFP техникалық сипаттамалары: 

• Шығыстар: VGA, аудио шағын ұясы 

• Интерфейстер: USB (В түрі) RS-232 

• Нақты ажыратымдылық: 1024x768 

• Жарық ағыны: 3000 люмен 

• Шамның қуаты: 260 Вт 

• Қолдау көрсетілетін хабар тарату жүйелері: PAL, SECAM, NTSC 

 

 

Ақаулар: Шам жұмыс істемейді (сурет жоқ) 

Физикалық зақым: жоқ 

Өткізбеу себептері/есептен шығару себебі: Ұлттық Банк Басқармасының 2013 

жылғы 27 тамыздағы № 218 «Зейнетақы активтері мен жинақтарын есепке 

алудың автоматтандырылған ақпараттық жүйелеріне қойылатын талаптарды 

бекіту туралы» қаулысына сәйкес монитор 18-тармақтың 2-тармақшасында: 

«барлық техникалық құралдардың кепілдік мерзімі (кепілдік талоны) бар және 

(немесе) мамандандырылған ұйымның техникалық қолдауында болады. Ұзақ 

қызмет ету мерзімі, ескірген. Шам ақаулы күйде (сурет жоқ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фото №27:  

 

 

Атауы: ADSL модемі 

Жабдықты іске қосу күні: 30.05.2013 ж 

Амортизация нормасы: Модем – 4 жыл 

Қойма нөмірі: 8-0000848 

Сериялық нөмірі: AE0111702142 

Модем техникалық сипаттамалары: 

ADSL2+ қолдауы 

Ethernet интерфейсі 10/100 Base-T 

Кірістірілген қосқыш 

Коммутатор порттарының саны 4 x Ethernet 10/100 Base-T 

Веб-интерфейс 

SNMP қолдауы 

Кірістірілген маршрутизатор 

Брандмауэр 

NAT 

DHCP сервері 

Динамикалық DNS қолдауы 

 

Ақаулар: модемнің ішіндегі тақта ақаулы 

 

Физикалық зақым: жоқ 

 

Өткізбеу себептері/есептен шығару себебі: Ұлттық Банк Басқармасының 2013 

жылғы 27 тамыздағы № 218 «Зейнетақы активтері мен жинақтарын есепке 

алудың автоматтандырылған ақпараттық жүйелеріне қойылатын талаптарды 

бекіту туралы» қаулысына сәйкес монитор 18-тармақтың 2-тармақшасында: 

«барлық техникалық құралдардың кепілдік мерзімі (кепілдік талоны) бар және 

(немесе) мамандандырылған ұйымның техникалық қолдауында болады. Ұзақ 

қызмет ету мерзімі, ескірген. Модем ішіндегі тақта ақаулы. 

 

 

 

 

 



Фото №28:  

 

 

Атауы: ADSL модемі 

Жабдықты іске қосу күні: 30.05.2013 ж 

Амортизация нормасы: Модем – 4 жыл 

Түгендеу нөмірі: 8-0000844 

Сериялық нөмірі: AE0111902758 

Модем техникалық сипаттамалары: 

ADSL2+ қолдауы 

Ethernet интерфейсі 10/100 Base-T 

Кірістірілген қосқыш 

Коммутатор порттарының саны 4 x Ethernet 10/100 Base-T 

Веб-интерфейс 

SNMP қолдауы 

Кірістірілген маршрутизатор 

Брандмауэр 

NAT 

DHCP сервері 

Динамикалық DNS қолдауы 

 

Ақаулар: модемнің ішіндегі тақта ақаулы 

 

Физикалық зақым: жоқ 

 

Өткізбеу себептері/есептен шығару себебі: Ұлттық Банк Басқармасының 2013 

жылғы 27 тамыздағы № 218 «Зейнетақы активтері мен жинақтарын есепке 

алудың автоматтандырылған ақпараттық жүйелеріне қойылатын талаптарды 

бекіту туралы» қаулысына сәйкес монитор 18-тармақтың 2-тармақшасында: 

«барлық техникалық құралдардың кепілдік мерзімі (кепілдік талоны) бар және 

(немесе) мамандандырылған ұйымның техникалық қолдауында болады. Ұзақ 

қызмет ету мерзімі, ескірген. Модем ішіндегі тақта ақаулы. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Фото №29:  

 

 

 

 

Атауы: ADSL модемі 

Жабдықты іске қосу күні: 30.05.2013 ж 

Амортизация нормасы: Модем – 4 жыл 

Қойма нөмірі: 8-0000850 

Сериялық нөмірі: AE 0111902764 

Модем техникалық сипаттамалары: 

ADSL2+ қолдауы 

Ethernet интерфейсі 10/100 Base-T 

Кірістірілген қосқыш 

Коммутатор порттарының саны 4 x Ethernet 10/100 Base-T 

Веб-интерфейс 

SNMP қолдауы 

Кірістірілген маршрутизатор 

Брандмауэр 

NAT 

DHCP сервері 

Динамикалық DNS қолдауы 

Ақаулар: модемнің ішіндегі тақта ақаулы 

Физикалық зақым: жоқ 

 

Өткізбеу себептері/есептен шығару себебі: Ұлттық Банк Басқармасының 2013 

жылғы 27 тамыздағы № 218 «Зейнетақы активтері мен жинақтарын есепке 

алудың автоматтандырылған ақпараттық жүйелеріне қойылатын талаптарды 

бекіту туралы» қаулысына сәйкес монитор 18-тармақтың 2-тармақшасында: 

«барлық техникалық құралдардың кепілдік мерзімі (кепілдік талоны) бар және 

(немесе) мамандандырылған ұйымның техникалық қолдауында болады. Ұзақ 

қызмет ету мерзімі, ескірген. Модем ішіндегі тақта ақаулы. 

 

 

 

 

 



 

Фото №30 

 

 

Атауы: ADSL модемі 

Жабдықты іске қосу күні: 04.07.2012 ж 

Амортизация нормасы: Модем – 4 жыл 

Инвентарлық нөмірі: 8-0000085 

Сериялық нөмірі: 000B2B47D636 

Модем техникалық сипаттамалары: 

ADSL2+ қолдауы 

Ethernet интерфейсі 10/100 Base-T 

Кірістірілген қосқыш 

Коммутатор порттарының саны 4 x Ethernet 10/100 Base-T 

Веб-интерфейс 

SNMP қолдауы 

Кірістірілген маршрутизатор 

Брандмауэр 

NAT 

DHCP сервері 

Динамикалық DNS қолдауы 

Ақаулар: модемнің ішіндегі тақта ақаулы 

Физикалық зақым: жоқ 

 

Өткізбеу себептері/есептен шығару себебі: Ұлттық Банк Басқармасының 2013 

жылғы 27 тамыздағы № 218 «Зейнетақы активтері мен жинақтарын есепке 

алудың автоматтандырылған ақпараттық жүйелеріне қойылатын талаптарды 

бекіту туралы» қаулысына сәйкес монитор 18-тармақтың 2-тармақшасында: 

«барлық техникалық құралдардың кепілдік мерзімі (кепілдік талоны) бар және 

(немесе) мамандандырылған ұйымның техникалық қолдауында болады. Ұзақ 

қызмет ету мерзімі, ескірген. Модем ішіндегі тақта ақаулы. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фото №31:  

 

 

 

Атауы: ADSL модемі 

Жабдықты іске қосу күні: 04.07.2012 ж 

Амортизация нормасы: Модем – 4 жыл 

Инвентарлық нөмірі: 8-0000085 

Сериялық нөмірі: AE0111902762 

Модем техникалық сипаттамалары: 

ADSL2+ қолдауы 

Ethernet интерфейсі 10/100 Base-T 

Кірістірілген қосқыш 

Коммутатор порттарының саны 4 x Ethernet 10/100 Base-T 

Веб-интерфейс 

SNMP қолдауы 

Кірістірілген маршрутизатор 

Брандмауэр 

NAT 

DHCP сервері 

Динамикалық DNS қолдауы 

Ақаулар: модемнің ішіндегі тақта ақаулы 

Физикалық зақым: жоқ 

 

Өткізбеу себептері/есептен шығару себебі: Ұлттық Банк Басқармасының 2013 

жылғы 27 тамыздағы № 218 «Зейнетақы активтері мен жинақтарын есепке 

алудың автоматтандырылған ақпараттық жүйелеріне қойылатын талаптарды 

бекіту туралы» қаулысына сәйкес монитор 18-тармақтың 2-тармақшасында: 

«барлық техникалық құралдардың кепілдік мерзімі (кепілдік талоны) бар және 

(немесе) мамандандырылған ұйымның техникалық қолдауында болады. Ұзақ 

қызмет ету мерзімі, ескірген. Модем ішіндегі тақта ақаулы. 

 

 

 

 

 

 



 

Фото №32:  

 

 

 

Атауы: Сыртқы модем 

Жабдықты іске қосу күні: 04.07.2012 ж 

Амортизация нормасы: Модем – 4 жыл 

Қойма нөмірі: 8-0006675 

Сериялық нөмірі: PX2H1BA000247 

Модем техникалық сипаттамалары: 

ADSL2+ қолдауы 

Ethernet интерфейсі 10/100 Base-T 

Кірістірілген қосқыш 

Коммутатор порттарының саны 4 x Ethernet 10/100 Base-T 

Веб-интерфейс 

SNMP қолдауы 

Кірістірілген маршрутизатор 

Брандмауэр 

NAT 

DHCP сервері 

Динамикалық DNS қолдауы 

Ақаулар: модемнің ішіндегі тақта ақаулы 

Физикалық зақым: жоқ 

 

Өткізбеу себептері/есептен шығару себебі: Ұлттық Банк Басқармасының 2013 

жылғы 27 тамыздағы № 218 «Зейнетақы активтері мен жинақтарын есепке 

алудың автоматтандырылған ақпараттық жүйелеріне қойылатын талаптарды 

бекіту туралы» қаулысына сәйкес монитор 18-тармақтың 2-тармақшасында: 

«барлық техникалық құралдардың кепілдік мерзімі (кепілдік талоны) бар және 

(немесе) мамандандырылған ұйымның техникалық қолдауында болады. Ұзақ 

қызмет ету мерзімі, ескірген. Модем ішіндегі тақта ақаулы. 

 


