
 

 شهادة مطابقة 

Certificate of Conformity 

SGS Gulf Limited  

  جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology  

 

 

Products listed in the attached 

Schedule of Certification are 

registered under the Emirates 

Conformity Assessment Scheme 

(ECAS) based on compliance to the 

Approved Standards 

  

المنتجات المذكورة في بيان التسجيل  

مسجلة في نظام تقويم المطابقة   الملحق

مواصفات  مطابقتها اللاإلماراتي )إيكاس( 

 المعتمدة 

This is an electronic certificate and does not require stamp and 

signature. 

To verify this certification please scan the QR-CODE. 

Any changes or modification on this certificate will affect its 

validity. 

   ھذه الشھادة إلكترونية وال تحتاج إلى ختم وتوقيع 

 مسح رمز اإلستجابة السريعللتأكد من صحة الشھادة يرجى 

 أي كشط أو تغيير فى ھذه الشھادة يلغيھا 

 

   600565554   www.moiat.gov.ae   @MOIAT 

Certificate Number: 21-10-29164/E21-10-064485/NB0002 :رقم الشهادة  

Registration Date: 30-October-2021  :تاريخ االصدار 

Valid Until: 29-October-2022  :صالحة لغاية 

Issued To:   Baker Hughes Energy FZE  : أصدرت إلى 

Address: P.O Box 17850, Dubai, United Arab Emirates   : العنوان 

 

Section: Electricals 
 كهربائيات

 القسم: 

Regulation: 
ROHS 

األجهزة في المقيدة الخطرة المواد نسب  

واإللكترونية  الكهربائية  

 الالئحة:

Product Category: IT and Telecommunication 
equipment 

واألتصاالت  المعلومات تكنولوجيا معدات  
 تصنيف المنتج: 

Product Sub-

Category: 

Other products and 

equipment for the collection, 

storage, processing, 

presentation or 

communication of 

information by electronic 

means user terminals and 

systems 

لجمع األخرى والمعدات  المنتجات  

أو معالجتها أو تخزينها أو المعلومات  

اإللكترونية بالوسائل نقلها أو عرضها  ، 

المستخدم  وأنظمة محطات  

 التصنيف الفرعي للمنتج:

Products details:  
See Schedule of Certification انظر بيان التسجيل المرفق 

 تفاصيل المنتجات : 

 

 



 

 Schedule Of Certificationیل  | ـجـبیــــان التــس

SGS Gulf Limited   

 جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology 

Certificate type: ECAS  نوع  الشهادة : شهادة المطابقة اإلماراتية 

Certificate Number: 21-10-29164/E21-10-064485/NB0002  :رقم الشهادة 

Valid Until: 29-October-2022  :صالحة لغاية 

 

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. 

To verify this certification please scan the QR-CODE. 

Any changes or modification on this certificate will affect its validity. 

 ھذه الشھادة إلكترونية وال تحتاج إلى ختم وتوقيع،   

 مسح رمز اإلستجابة السريعللتأكد من صحة الشھادة يرجى 

 أي كشط أو تغيير فى ھذه الشھادة يلغيھا 

 
   600565554   www.moiat.gov.ae   @MOIAT 
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رقم  
التسلسل 

 ي
 بلد المنشأ  المواصفات المطبقة  التقارير تفاصيل المنتج  رقم الطراز  االسم التجاري 

S. No. Brand Name Model Number Product Details Report Ref. No. Applicable 
Standards 

Country of 
Origin 

1 Nexus Controls 
OTArmor/SecurityST 

compact 
Cyber Security Management 

System 

CE/2020/91177 
RT20R-S6040-001-C1 

ETR20C06021M01 

UAE.S IEC 62321 
UAE.S IEC 63000 

USA 

2 Nexus Controls 
OTArmor/SecurityST 

standard 
Cyber Security Management 

System 

CE/2020/91177 
RT20R-S6040-001-C1 

ETR20C06021M01 

UAE.S IEC 62321 
UAE.S IEC 63000 

USA 

3 Nexus Controls OTArmor/SecurityST pro 
Cyber Security Management 

System 

CE/2020/91177 
RT20R-S6040-001-C1 

ETR20C06021M01 

UAE.S IEC 62321 
UAE.S IEC 63000 

USA 

-NOTHING FOLLOWS- 


