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lÍg. Fř rtišek \Ioleř
!zI|s Pkúa.,; P /DbOakt 0\lx^\
Tcchnický l 7kušebni úslav sta\'ebni P.aha. !. !' u |o
boČcc \, oslr.ýč. ! laborrrl()ři AutorizoÝanóho metloLogi.

2. Popis zkušcbního zařízení
ZkUšehnízaříZeni jc:
stacionárni. se d\'čma nrěřicini včh cnr i v tozsJlru prúloku
3]) nr'/h' s uza\,řenýnr s}stó.rem cirkuldcc Ýod}.
s tapájecnli panc]y a ],( oÝla rcíln systémeltl(().()02 aŽ

11 ňl'ť|
J''||'''n
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'.:\''.lteol'kJ ^.',\
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.oJl'r''\).U'l.lc.l'lll'
/tl iťh 'l ,/dl ť1l
PPl0T32i l5 50 2x l0 SEMI100.
ZkLlšebni /aří7elri]e ulČcno 7ejnléna pro k!libňci p ť()
koDrěJi lrlr Lc|krLl a studcnotr pjfuoLl ýoňl' objemo\'é \odo
mčl] a lnčijčctepla a ch]adu sjejiclr člcny v částj: něřidla

! váŽicim syclón]em pro Llltcnj kon\'e!čni ]rodno1} |ro
tcčeného lt)nožst!í.

s pislelll

pl1) utčcni konvenčtí hodnot} pÍÍcč.nčho

s eleklronragDctickýrn l]Iiil()komětern pro u.čeníkon

\'elrČní hodnoty protečcnóho nrIoŽshi'
s noŽnoíi měřeli ýudcnó a teplé \'od} v .ozýrhu
do aro'C'

pl(ÍeČel)óho ]nnoŽý\, i nos] ého L]rédia

lo',C

Zkušcbni zaříZéDívyužiyá trásledovné Ine(odJ ZkoušcDí:

hnrolnoýDi mctoda s \'áhamj le1nlýllr apcvným siaÍis1op
(1 aŽ 3]) ln jlr
objemoÝá ]netoda s písLcm le1llrýDr a |.vným s1altrstop
\'rozsahu (().()0] až 7 ) nr'i h
objemo\at nretoda s e]cktronragnelick]im ptú1okoněrelD
lctlnýnr a pevným slafi/stop \' roziáha (l až 32) nrj]h
s1alickým tlakem
PrUt(n( j. naslalovatn automalick} pod]e přec]delino\. ó

\ lozsahu

3. Části zkušcbního zařízení
LI!.dené Zkušcbní Zriizeni sp ňLlje lcŠkcró poŽada!k}
lechni.kých norcm o]N'lL R.19 2 l.dice ]0 ]]. Iso 40ó.1cdi
ce 20]:1 a

dall

lso

]:1].1 ec]ice

]0l6' popř' cdjce |ředchozi

Lypo\'ého sch!áleni n]čijd]a

ZkuŠ.bni zařizcní bylo posoulcno pod]e poŽNdavck lra
lono!č 7eřízelri ajc ultené pro zkouŠk}vodo_

sekun dám í eta

slrltiujícich pož.da!k'v nonly Čs:'t lN

upnrací stúl sť d\čma něřicilnj \ět\elnj LrÍ] j.sttlaci
\'filonrěrú D\ ]j ež DN 50 pro ma\imilni |očc1 l0 ks
reaulaČlri čáíprc |asla\e.í prů(rku s eleklroma8netjc

kýmipr.lokoDrčl]..

rclěteI]Čni s}slón] pro Llrčelrj kon! cnčn í hodr)olv (h]notlrcst
s píst.nr tebo s pÍůl()kon]ěrcnr)

ní s váhoLl nclro objemo\

systéln plo Zkotršku s1alickýnr tlakenl
napájeci paDcl} a l'c ol]ádacjsys1ém

Hydranlickó s.hénra zkušclrního 7ařizel)i ic u\cLL.ta
technické dokunrcntaci a dckilní popis Zkušcbního 7Nří
,ení a konponcnl je Uledený ! telhn]cké dokunrcntaci ke

!

7kušeb|í]nU /áii7.ní

Základní teclrnické pnřametrv

měÍo a prú1okonrčnr]jch č]el)ůlnčřičůtepl.:

11ál]lrí

d]e

Zkušebn i lrří7eni \,}hoýLlie i Naiizcnj \ ládv.1ó.1'']005Sb
ktcdm se sldno!í 1echnickó poŽadalky Da 1rrěřidla a ooP
(opatře|i obc.né povalr}) lydávané ČM].
odbofllý n]ctrologický p()sudek č' 60l5'ME_P0008 l6'
..Zkušebni laii7e|í ná o! čn)vá n í lodon]črůýudenou r lcp_
l()u \'odou s pisto\ýln ctaloncm PP30" ýydlný Českýnr mer
l)log]cki.r institu1e1l) I]ot!t7lÚe SchotDost ZkLlšebního áii_
7eni se Z|iadi1do řelčl.c lr,i\azlroslinálodnjch elro slát]riclr
etalonů- ktcré lealizuií jednotku \ \ou]adLl s nrelinrlodnillr
s'vstélncnr j ed lolek SL

[.

Zkuš€bní Zářízení se sklídÍz následo\DÝch části:
ldl()i !ody přllDlcný |a do|á\ku \od\'ze Sl1ě s.ljsolrnj

l4

,l. Základní technické
.l.1 l'cchnické pnrln]ctr)

st]ňuiiciclr |oŽada\'ky nomry ČsN lN l.1 ],1př] prúlo
cich Q,. Q,. Q..
připojení DN l5 aŽ DN 50' G ),]'' Nž C 2 ],/]"
rozsahu p[itoku (0,002 do ]2) mr,h

1,1

l0.C do 60''C

parametr)'

cleLrRIm9nú].kr

{J

roTsahu lcploty

'netrologické

]5'1 .ebo

CSN I:N lso 406,1 nebo OIML R49 při prr]locich Q.

o.O

a
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shllru a prcvcdenj konkrórnjho úkonu \c stano\'enónr ]!lter_
!alu' Po plovcdcní úkonu odpo\ědný plNcovnik AMS Kó9

l0L
Llcknonragnť|.k! pdBjk.néÍ

T ]tl

l) t'!1od l ns

]í)()

5.1 výpočct n€iistot

Plo ťpočctcelkových Dcjiíot Nčřcni jsou pouŽil} lzv'
část.čnénejistoty jednotljvých komponenLů] ěřidel. klel'e

,l.2 N{€trologicképaramctry
Snbili1a ptútd(u: a 0'7 %
SlabiLila tepkÍy::0,5 "c na sludenou vodu (25

:

1,0

''C

na tepk,u vodu

(50'()

jsou součástív)donrěrné stánice

"c)

Nejmeoší urěiilclné nnroŽství: 0'l L
Rozšiřená nej istda] :: 0'2 ] %
Uvedená rozšířcná nejis1otlmčřcni lry1a určena ! soula
du s dokulnent.nr E^-:l102' LJvcdcná rozšiřená ncjistota jně
icni ]e sončjnem standartlri neji!1{Íy nrěřeni a kocíicjelr1rL k.
klcrý odpo\'íd,i p..!dčpodobnosti l]o]Íyti přibliŽnč 95'l,. coŽ
plo normální ro7dčlcni odpovídá kocí]cienfu ro7Šířcnjk=2'

5. Posouzení schopnosti zařízení - vodoměrné
stanice - provádět zkoušky.
o\'ěř.Ťí/posouze

rcsp' pověřcný placov|ík obsluhy zaří7ení pot\'rdi prolcdení sc Zaznamcm \' Pc 7kuŠcbnjho zaří7eDí s 3utonutickým
ted.tl1em počitad]a Linritu pro ýyko ání následné konhrny'
Tcplota. bal1)netrjcký tldk .] vlhkost 7kušebního plostře_
di ! labotatoři jc zajjšťována on-ljne mcteorclogickou slal]i_
cís i]itlloscm ntn.;řených úda]ri do l'c 7kušebního /aiizeni.

vodomčn1é súnjce l'P:]0 T]2 /

l5

50 2x ]0

sl-.MI ]00 b)'io pro\'edcno ČMl dle nálledolných pammctÍú:
paranrcry \'áŽícího sysúnru.
plramclry pistutčsa)sL upíracího s'vstómu. připojení ! porllbniho syllónnl.
stabilitlr pÍutoku,
stanovcDi částečných vliýů nejiSiolr-" mčřcni.
konLrola zařiZeni ! souvislosti s me1rologickýlni paramc
try p.o Vodoněl]' a prťúol(oněnré části
měřičťltcpli. kteIé bndou na zkušebnh zaři7cní zkoušeny.
opako!xtclnosl .r reprodukovÍtelnost liretldogickýc h pa

a hUstoty !od)'.
potrubi'
n{
fuZtaŽnosti
leplot'v

mčřcni teploty

\'li!
!liv st1ačitelnosti potfi bí.
vliv přepínací klapky

6. Zá,,|éť

Na 7ákhdě týsledků Zkoušek, posouzeni a vyhodno
ccnj plo!ádčných ČMT by]o konstaL()ýá o' že 7kušební
7ařize|í určcnéna kalibráci ,i o\'ěřo!ánj fodoněrú Í pru_
n)konrěrných č1enůlněřjčil Lcpla je ! Uýedeném ()Zsahu
v ý]u1adu s metlologickýnri t leclrnickýlni poŽadxvky pro
zkušeblri 7aiizcnj uvedenó ! nonnách a'sN EN 1So 4064_2.
ČSN EN lso 40ó4_5 a ČsN EN l'l34-5.

SLanovcnat dolra kalibmcc (l'u kční7koušky)zkuŠcbního

7aříZe íje 2 rok}'

obs1ulra 7kušebrribo 7!ií7cnj lná příshlšná osvědčcni či
ccl1iíjkáty pro plováděIrí 7koušck' labotat()ř se zilča!1ňuje
pravidc]ně M lrz ořglrdzo\'aných CNll
ZkuŠeb| i 7ařizcDj je \'}uŽíváno ZejInéna:

ověiování stanove|ých nrčřidel !.álnci činnosti
A\'{S K 69 vc snys1u zněníaubrizace
Činnostem lyplý!x.jicín ? plátné ]egjshtivy lnebologic

K

nrininrum prolcčerréhomnožslvi vzh]edem k př'esnos1i
Zkoušených mčř1del'

renčnÍnictalon},

ČN'ÍTplo

HnÚnostlrj průtokomčrL}p
č. 6015

KL P00ó6

cMf

V únrci SlnlouvY s a'Ml Bnrc pro metrobgiťké zkoušky
nrčřidel pro1ečcnóho nmožství vody

050. kalibračni list

16

^MS zaří7.ní se proviidčji
Funkčnízkoušky celého zkušebniho
Ze]néna plo ovčřcni těsnosti upinacich systémii. připojení po
tublriho systénru (speciálně část mczi nrěřid lenr a !ážicínsysró
nrcnr).těsnostivcnLilů'stábi1iB'pťlt()kuvpož"dovančnrčase.tcdy
ověřeni funkce cclóho ZLušebniho zařjz€lri - \'odomůné stanicc.
Tyto uvedenč a dxlši pďlbčžnó korrtroly a zkoušky jsou

součásti SW v modulu

č.2275
Kc kalibLaci mčřidel v ranci činnosti
^KL
piiTZÚs t'fuhl' s'p'

refe_

HmohÍ)íni prutokomčl l}p C]M l- 0l0' klljbračni ]isl
č' 60l5 KL P00ó2_l5'
Hmo1nosLní průtokoně. lyp cMF 200. kálibračni list
č' 60l 5 KL P0l85-L6
a kalibracc (Ínnkční7koušky) zlQšebniho Zďizeni sc
provádi ve ýanoýených te.nrinech a ro7sahu (váby, !jsl.
měření 1laku d Lc|loĎ'. elekt.omJgneÍické p.iitokoměry.''')
K69'
urče ých m€trok]gichi'm řádcln

''sHRV]s"

kde

ijw upolorňuje ob

dalších v]ivr1 pťlsobicjch

průtokomčD,'
váhy- píst a €lcklronragne1ickó
použitého
ml1eÍiá]u.
vod\'
l
lo7taŽnoý

Íanretln zkušcblriho zaří7eni.

Mctdogická návuDost byla p.okázirál o\'ěřena

l
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ak.cdilovallákalibračnj Labotatoř
Český nrclŤologický ins1lLut
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