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Přílohak čj. 816/03l20

ÚŘau PRo TECHNICKoU NoRMALIZACI, METRoLoGII

A STÁTNÍzruŠnnNrcTvÍ
Příloha

k č.j. 816103120
ze dne17.prosince2003

Podmínky
autorizace pro úředníměření
rozhodnutí
o autorizaciěj. 816103120.
1 . Týo podmínkyjsou nedílnousoučástí
měřeníje
2 . Autorizovanouprávnickouosoboupro výkon úředního
TERMOLAB, spol.s r.o.
JihovýchodniY.9I4l5, 14100 Praha4
IČ 64938425
a
J.

oC s nejistou
Autorizace platí pro úředníměření teploty v rozsahu ( 80 až 1600)
oC),+ l. oC (při 1000 oC) u t 3 "C (při
měření+ 0,1 oC (při . 80 oc)o+ 0,01 "C 1při 0
1600oc).

tatoměřidla:
4 . Při výkonuuředníhoměřeníbudoupolsžívána
teplotyv kabelovémprovedení,výrobceZPA _
4.1 Sadaplatinovýchodporovýchsnímačů
EKOREG Ustínad Labem.
teploty- plášťové
termoelektrické
snímače
typu K a
4.2 Sadatermoelektrickýchsnímačů
N, výrobceHeraeus,Hanau,SNR a OMEGA, USA.
teplotytypu S a B, výrobceSafina,Vestec.
4.3 Sadatermoelektrickýchsnímačů
_ 5D5,Francie.
4.4Kalíbrátor
AoIP' typ PJN 5210,v.č,94682
_2J4,
Francie.
4.5Ka|ibrátorAOIP, typ PJ 630I,v.č.56028
Velká
Britanie.
ASL, typ F-17,v.č.7|5-7lI30,
4.6Měřicímůstek
Velká Britanie.
4.7 MěřicímůstekASL, typ F-250,v.č'|3290-48775,
|5175,
SSSR.
R-331,
v,č,.
4.8PřesnýodporZIP,typ
4.9 MultimetrKeithley,typ 2700,Velká Brittánie.
pyrometr,výrobce Ahlborn, typ Amir 7811-45,výr. č. 24|031-010l
4.10Infračervený
-0012.
a 007603351211,,
teploměryTesto,typ Í75-T3,v'č,0074259112|0
4.11Registrační
4.|2 Ka|ibrátorCalys typ 662I,v'č.2011SS52 0126A,výrobceAOIP, Francie.
S43 0078A,výrobceAOIP, Francie.
4.13 KalibrátorCalys typ6622,v'č,.22073
ělánkůtypu J, T, L (Fe-ko),Cu-ko (podleČsN BN 384-1
4.14Sadytermoelektrických
resp.DI N 43 710),vylrobceOmega,JUMO, Heraeus.
4.15Dekadickýodpor- výrobceMetra,typ XL6, výr. č.6388075.
teploty,výrobceZPA-Ekoreg,typ
4.16Sadaodporovýchsnímačů
normalizaci,
uiáďbroteehniekou
a státnízkušebnictví
rnetrologii
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4.17Stopky- výrobceTAG HEUER, typ microsplit980,vyr. ě.1497.
4.18Registrační
teploměr,výrobceDallasMaxim, typ thermochtom,
typ.č.Ds 1922,
označeni
033-05.
4.19Registrační
teploměr,výrobceDallasMaxim, typ thermochrom,
typ.č.DS l921 G,
označeni034-05.
Etalony:
4.18odporovýteploměrTinsley,typ 5187SA, Velká Britanie.
4.19odporovýteploměrASL, typ T100-670-l.Velká Britanie'
4.20 Termoelektrickýčlánektyp S, výrobceHeraeus,SNR.
4.21Termoelektrickýčlánektyp B, výrobceSafina,Vestec.
4.22PÍesnýodpor 100o, vyrobceTinsley,typ 56854,Velká Británie.
4.23Multimetr,výrobceDatronElectronicLtd.,typ l071, Velká Britrínie.
4.24 odporovádekádatyp I, výrobceMesstechnikMellenbach,sNR.
4.25P|atínový
odporovýteploměr,výrobceASL, typ 935-14-95,výr. č.22740.
4.26Mu|timetr,výrobceKeithley,typ 2700,výr. č.0887901.
5. Měřicí zaÍízenípollžívanépro uřední měření uvedená pod bodem 4 musí byt pravidelně
kalibrovana navánáním na příslušné etďony ve lhůtách stanovených písemně
autorizovanou právnickou osobou.
6. Úiedni měření bude prováděno podle těchto předpisů:
-

intemípředpisy Termolab TPTL 0I ů05
Mezinárodní teplotní stupnice ITS-90
ČsN IEC 584-1 aŽ 4Termoelektrickéčlánky
ČsN IEC 75t Prumyslové platinovéodporovésnímačeteploty
EAL-R2.SI Vyjadřování nejistot měření při kalibraci. Příklady
EAL G31 Calibration of Thermocouple
ČsN 25 8010 Směrnice pro měřeníteplot v prumyslu
TPM 3040-95 Schémanávaznosti měřidel teploty
teploty
TPM 3342-94Platinovéodporovésnímače
TPM 005I-92 Stanovenínejistotpři měření
EA 4102Yyjaďřoviíní nejistot měření při kalibracích.

Dalších norem' metodik a metodických pokynů souvisejících s předmětem úředního
měření a norem' metodik a metodických pokynů, které vstoupí v platnost v pruběhu
j. 816l 03l20.
platnosti rozhodnutí o altorizaci č,

7 . Při výkonu úředníhoměření musí byt dodržovánzákon č. 50511990Sb., o metrologii ve
zněni pozdějších předpisů, vyhláška MPo č. 26212000 Sb., kterou se zabezpečuje
jednotnost a správnost měřidel a měření' ve znění vyhlášky ě.34412002Sb., vyhláška
MPo č' 34512002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřováni a měřidla
podléhajícíschválení typu, ve zněni pozdějšíchpředpisů,metodicképokyny pro metrologii
MPM 13-06 Autorizace subjektů k výkonu úředníhoměření, všechny další související
předpisy a předpisy uvedenév bodě 6 těchto podmínek.

8 . Úřední měření v rámci dané autorizace mohou provádět pouze Ing. Miloš Černý a Ing.

Pavel Purket' kteří prokázali svoji odbornou způsobilost a akreditovaným certifikačním
místemjim byly vydany certifikáty způsobilostievidenčních
čísel4I5l200I a97112008'
Úřad protechnickounormafizaci,
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9. Státní metrologický dozor nad správností výkonu uředního měření a dodrŽováním
podmínek autorizace je oprávněn provádět Český metrologický institut. orgán státního
metrologického dozoru může,v případě zjištěnínedostatkůpři výkonu uředního měření
a nedodržení stanovených podmínek, navrhnout Uřadu pro technickou normalizaci,
metrologii a státní zkušebnictví (dále jen Uřad) pozastavení, změnění nebo zrušení
autoizace.
Kontrolu nad dodržoviínímpodmínek autortzacemůžerovněžprovéstÚraa.
10. Právnická osoba autorizovaná k výkonu úředníhoměření je povinna neprodleně ohlásit
Úrad.' všechny otganizaění, technické a další změny, ke kterým dojde proti údajům
uvedeným v rozhodnutí o autorizaci a podmínkách autorizace. Neplnění tétopovinnosti
můžemít na následek zrušeníautoizace,

Y Prazedne 10.listopadu2009
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