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Rozsah akreditácie
Názov akreditovaného subjektu: Elster s. r. o., Metrologické stredisko
Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá
IČO: 31421482
Laboratórium s fixným rozsahom akreditácie.

Položka

Kalibrácia plynomerov

1

Druh meradla,
meracieho
prostriedku

Merací
rozsah
[m3 h-1]

Membránový
plynomer
G 1,6 až G 100
vrátane
plynomerov
s tepl.
kompenzáciou

0,016 až
160

2

Plynomer
s rotačnými
piestami
G 10 až G 1000

0,25 až
1600

3

Turbínový
plynomer
G 65 až G 2500

5 až 4
000

*
**
(1)
(2)
Qmin
Qmax

Rozšírená neistota U
(k=2)
(pre rozsah merania)
0,42%
( Qmin až 0,1Qmax )
0,30%
( 0,1Qmax až Qmax )
(1)(2)

0,30%
(Qmin až 0,2Qmax )
1:20*
(Qmin až 0,15Qmax)
1:30*
(Qmin až 0,1Qmax)
1:50 až 1:200*
0,25%
(0,2Qmax až Qmax)
1:20*
(0,15Qmax až Qmax)
1:30*
(0,1Qmax až Qmax)
1:50 až 1:200*
0,30%
( Qmin až 0,2Qmax )
0,25%
( 0,2Qmax až Qmax )

Zavedené metódy

Druh
Porovnávacia
metóda:
a) s letmým
štartom a
ukončením
b) s pevným
štartom a
ukončením

Ostatné
špecifikácie

Označenie
Vyhláška
č.210/2000**
STN EN 1359
OIML R 137-1
GAS MS/03
GAS MS/03/ES
GAS MS/02
GAS MS/01
GAS MS/01/ES
ELST PS/MS/01

Médium pri
kalibrácii:
atmosférický
vzduch

Vyhláška
č.210/2000**
STN EN 12 480
OIML R 137-1
GAS MS/04
GAS MS/04/ES

Vyhláška
č.210/2000**
STN EN 12 261
GAS MS/05
GAS MS/05/ES

Merací rozsah plynomera
Vyhláška ÚNMS SR č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov,
príloha č.13 Plynomery
Iba pri novovyrobených kusoch, pri servise U = 0,35% pre (k=2)
Neistota sa vzťahuje na meranie pri základnej teplote
- najmenší prietok, najmenšie zaťaženie plynomera, pri ktorom sa nesmie prekročiť dovolená chyba
plynomera ani dovolená strata tlaku
- najväčší prietok, najväčšie dovolené zaťaženie plynomera, pri ktorom sa nesmie prekročiť dovolená chyba
plynomera ani dovolená strata tlaku
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Položka

Kalibrácia vodomerov

1

2

Druh meradla,
meracieho
prostriedku

Merací
rozsah
[m3 h-1]

Merač
0,015 až
pretečeného 1200 *
množstva
studenej vody

Merač
pretečeného
množstva
teplej vody

0,015 až
20

Rozšírená neistota U
(k=2)
(pre rozsah merania)
0,45 %
( Qmin až Qt ),
( Q1 až Q2 )
0,30%
( Qt až Qmax ),
( Q2 až Q3 )
0,45 %
( Qmin až Qt ),
( Q1 až Q2 )
0,30%
( Qt až Qmax ),
( Q2 až Q3 )

Zavedené metódy

Druh
Gravimetrická
metóda:
a) s letmým
štartom a
ukončením
b) s pevným
štartom
a ukončením
Objemová
metóda:
a) s letmým
štartom a
ukončením
b) s pevným
štartom a
ukončením

Ostatné
špecifikácie

Označenie
Vyhláška
č.210/2000**
STN 25 7820
STN EN 14 154
OIML R 49
GAS MS/10/ES
GAS MS//10
GAS MS/11/ES

GAS MS/11
vyhláška
č.210/2000 ***
STN 25 7820
STN EN 14 154
OIML R 49
GAS MS/12/ES
GAS MS/12

Médium pri
kalibrácii:
studená čistá
voda

Médium pri
kalibrácii:
teplá voda
studená voda

merací rozsah (1200 až 2000) m3 .h-1 nie je akreditovaný je ho však technicky možné zabezpečiť,
Vyhláška ÚNMS SR č.210/2000 Z .z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov, príloha
č.8 Merače pretečeného množstva studenej vody, časť 2,3
*** Vyhláška ÚNMS SR č.210/2000 Z .z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov, príloha
č.9 Merače pretečeného množstva teplej vody, časť 2,3
Označovanie prietokov v súlade s Vyhláška ÚNMS SR č.210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení
neskorších predpisov
Qmin - najmenší prietok, najmenšie zaťaženie vodomera, pri ktorom sa nesmie prekročiť dovolená chyba vodomera
Qt
- prechodový prietok,
Qmax - najväčší prietok, najväčšie dovolené zaťaženie vodomera, pri ktorom sa nesmie prekročiť dovolená chyba
vodomera
Označovanie prietokov v súlade s harmonizovanými normami EN, OIML
Q1
- minimálny prietok. Najmenší prietok, pri ktorom musí vodomer pracovať v medziach najväčších dovolených chýb
Q2
- prechodový prietok. Prietok vznikajúci medzi stálym prietokom Q3 a najmenším prietokom Q1, ktorý rozdeľuje
rozsah prietoku na dva úseky "horný" a "dolný", každý vyznačujúci sa vlastnými hodnotami najväčších dovolených
chýb
Q3
- konštantný prietok. Najväčší prietok v predpísaných pracovných podmienkach, pri ktorom vodomer musí pracovať
spoľahlivo a bez prekročenia najväčšej dovolenej chyby
*
**

