SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLÓGIA
S K T C - 127
Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica

c. 320028/127/141/00-310
z 30. mája 2000

Autorizovaná osoba Slovenská legálna metrológia, Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica SKTC-127 poverená na
posudzovanie zhody v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 písm. g), § U ods. 10 a § 35 ods. 1 zákona č. 264/1999 Z. z.
o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade
s uslaimovením § 3 ods. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z. vydáva tento certifikát
1. Názov a typ meradla

Kontrolné objemové liehové meradlo
typ K O L M 20L

2. Výrobca (krajina)

Tepron s.r.o. Liptovský Mikuláš
ul. Palugayho l/A, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika

3 Číselný kód colného sadzobníka

9026 10

4 Číselný kód klasifikácie produkcie

33.20.52

5. Žiadateľ

Tepron s.r.o. Liptovský Mikuláš
ul. Palugayho l/A, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika

6. IČO

31595359

Týmto certifikátom sa podľa § 12 zákona potvrdzuje zhoda vlastností uvedeného typu meradla s technickými
požiadavkami ustanovenými nariadením vlády Slovenskej republiky Č. 400/1999 Z. z. pri dodržaní technických údajov
a podmienok, uvedených v prílohe k tomuto certifikátu.
Tento certifikát je vydaný na základe certifikátu č C/320004/127/I41/98-310 zo dňa 27.07.1998, ktorý bol vydaný
pre firmu Tepron s.r.o., Pálenica 53/79,033 01 Liptovský Mikuláš.
Nakoľko sa zmenila adresa tejto firmy, súčasná certifikácia je opakovanou certifikáciou.
Zmeny íechmckých údajov meradla a podmienok nie sú dovolené.
Výsledky skúšok a zistení o zhode vlastností uvedeného typu meradla s požiadavkami ustanovenými nariadením
vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z. sú uvedené v protokole č. 077/98 z 22.04.1998.
Meradlá certifikovaného typu podliehajú ako určené meradlá povinnému overeniu pred uvedením do obehu a počas
ich používania podľa zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii.
Platnosť certifikátu je obmedzená na obdobie
Platnost certifikátu je ďalej obmedzená:
Odôvodnenie:

od 30. mája 2000 do: 27. júla 2008
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P r í 1 o h a je neoddeliteľnou súčasťou tohto certifikátu Obsahuje certifikát č C/320004/127/141/98-310 s prílohou,
ktorá má celkove 14 strán.
.«rr.t27

%

Jozef á I a ŕh k a
vedúci SKTC - 127

P

\ äí í

