
        

 

        

                 
              
             
           
            
       

         
              
  
     
      
  
      

              
          


             
       

             
                

            


            
 

            


 

         
          

       

  

   

             

      

               

        

               
  

  
     

       

        

 

        

                 
              
             
           
            
       

         
              
  
     
      
  
      

              
          


             
       

             
                

            


            
 

            


 

         
          

       

  

   

             

      

               

        

               
  

  
     

       

3.	 Prídavné	zariadenia	určené	na	trh	členských	štátov	Európskej	únie,	štátov,	ktoré	sú	zmluvnou	stranou	Dohody	o	Eu-
rópskom	hospodárskom	priestore,	alebo	štátov,	ktoré	majú	s	Európskou	úniou	v	tejto	oblasti	uzatvorenú	medzinárod-
nú	zmluvu	musia	spĺňať	technické	požiadavky	a	metrologické	požiadavky,	ktorých	podrobnosti	sú	uvedené	v	druhej	
časti.

Technické požiadavky, metrologické požiadavky, metódy technických skúšok a metódy skúšania pri 
overovaní prídavných zariadení k objemovým prietokovým meradlám na kvapaliny okrem vody určených 

na trh členských štátov Európskej únie, štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom 
hospodárskom priestore, alebo štátov, ktoré majú s Európskou úniou v tejto oblasti uzatvorenú 

medzinárodnú zmluvu



               
   

                
           

   

  

       
             
        

              

              
     

              


                  
      

                

           
            

             
        

             

             

                
      

               
             

                
              

   

 

             
      

 

         
          

       

            
          
                

           

       

1.	 Národné	technické	požiadavky,	metrologické	požiadavky,	metódy	technických	skúšok	a	metódy	skúšania	pri	prvot-
nom	overovaní	prídavných	zariadení	meradiel	sú	zhodné	s	požiadavkami,	ktorých	podrobnosti	sú	uvedené	v	druhej	
časti,	pričom	bod	4.8.1	kapitoly	IV	sa	dopĺňa	o	hodnotu	najmenšej	mince	10	halierov.



4.8.1 Vypočítaná cena za množstvo rovnajúce sa najväčšej dovolenej chybe pri najmenšom odmere vyznačenom
na číselníku počítadla nesmie by� menšia ako jedna pätina hodnoty dielika, ani menšia ako cena zodpove-
dajúca vzdialenosti dvoch milimetrov na stupnici prvého prvku počítadla ceny so spojitým pohybom. Cena
zodpovedajúca tejto jednej pätine dielika alebo intervalu dvoch milimetrov však nemusí by� menšia ako
najmenšia minca v krajine použitia:
0,1 penny šterlingov (Ve¾ká Británia),
1 φre (Dánsko),
1 φre (Nórsko),
10 öre (Švédsko).

4.8.2 Cena za množstvo rovnajúce sa najväčšej dovolenej chybe pri najmenšom odmere vyznačenom na číselníku
počítadla sa musí rovna� aspoň dvom dielikom na stupnici prvého prvku počítadla ceny s prerušovaným
pohybom. 
Dielik stupnice však nemusí by� menší ako hodnota  najmenšej mince uvedená v bode 4.8.1.

4.9 Za normálnych pracovných podmienok rozdiel  medzi zobrazenou cenou a cenou vypočítanou z jednotkovej
ceny a zobrazeného množstva nesmie prekroči� cenu za  množstvo rovnajúce sa najväčšej dovolenej chybe
pri najmenšom odmere vyznačenom na číselníku počítadla.
Tento rozdiel však nemusí by� menší ako dvojnásobok hodnoty najmenšej mince uvedenej v bode 4.8.1.

4.10 Na počítadlách so spojitým pohybom nesmie po vynulovaní osta� údaj väčší, ako je polovica ceny za množstvo
rovnajúce sa najväčšej dovolenej chybe pri najmenšom odmere vyznačenom na číselníku počítadla, pričom
nesmie prekroči� jednu pätinu hodnoty dielika.
Údaj po vynulovaní však nemusí by� menší ako hodnota najmenšej mince uvedená v bode 4.8.1.
Na počítadlách s prerušovaným pohybom musí by� tento údaj presne nula.

KAPITOLA   V

TLAČIARENSKÉ ZARIADENIE

5.1 K počítadlu meradla môže by� pripojené zariadenie na vytlačenie číselných údajov o  množstve.

5.2 Hodnota dielika tlače musí ma� tvar 1 × 10n, 2 × 10n alebo 5 × 10n schválených jednotiek objemu, kde  n je
celé číslo.

5.3 Hodnota dielika tlače nesmie by� väčšia ako najväčšia dovolená chyba pri najmenšom odmere vyznačenom
na číselníku počítadla.

5.4 Hodnota dielika tlače musí by� vyznačená na tlačiarenskom zariadení. 

5.5 Vytlačené množstvo musí by� vyjadrené v jednej zo schválených jednotiek objemu.
Zariadenie musí na plniaci list vytlači� číslice, použitú jednotku alebo jej symbol a v prípade potreby
desatinnú čiarku.

5.6 Tlačiarenské zariadenie môže tlači� ïalšie údaje o odmere, napr. poradové číslo, dátum, miesto merania,
druh kvapaliny.

5.7 Zariadenie môže by� skonštruované tak, že tlač sa dá opakova�. V takom prípade sa musia vytlačené záznamy
úplne zhodova� a musia ma� rovnaké poradové číslo.

5.8 Ak je množstvo určené rozdielom medzi dvoma vytlačenými hodnotami, z ktorých jedna môže by� nulová,
plniaci list sa nesmie da� počas merania zo zariadenia vybra�.

5.9 S výnimkou prípadu uvedeného v bode 5.8 musí by� tlačiarenské zariadenie vybavené nulovacím zariadením,
ktoré je kombinované s nulovacím zariadením počítadla.

5.10 Rozdiel medzi zobrazeným a vytlačeným množstvom nesmie prekroči� hodnotu dielika tlače.

5.11 Okrem údaja o meranom množstve môže tlačiarenské zariadenie tlači� aj cenu za toto množstvo alebo cenu
a jednotkovú cenu. Môže tiež tlači� iba samotnú cenu, ktorá sa má zaplati�, ak je tlačiarenské zariadenie
pripojené k počítadlu objemu s počítadlom ceny, ako je to v prípadoch priameho predaja verejnosti.
Zariadenie musí na plniaci list vytlači� číslice, použitú menovú jednotku alebo jej symbol a v prípade potreby
desatinnú čiarku.
Číslice, ktorými je vytlačená cena, nesmú by� väčšie ako číslice, ktorými je vytlačené merané množstvo.

5.12 Hodnota dielika tlače ceny musí ma� tvar  1 × 10n, 2 × 10n alebo 5 × 10n menových jednotiek, kde  n je celé
číslo.
Táto hodnota nesmie prekroči� cenu za množstvo rovnajúce sa  najväčšej dovolenej chybe pri najmenšom
odmere vyznačenom na číselníku počítadla.
Hodnota tohto dielika však nemusí by� menšia ako hodnota najmenšej mince uvedená v bode 4.8.1.
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1.	 Národné	technické	požiadavky,	metrologické	požiadavky,	metódy	technických	skúšok	a	metódy	skúšania	pri	prvot-
nom	overovaní	prídavných	zariadení	meradiel	sú	zhodné	s	požiadavkami,	ktorých	podrobnosti	sú	uvedené	v	druhej	
časti,	pričom	bod	4.8.1	kapitoly	IV	sa	dopĺňa	o	hodnotu	najmenšej	mince	10	halierov.


