Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

DODATOK č. 2
zo dňa 10.04.1996
k Rozhodnutiu SMÚ č. 960/141/93-034 zo dňa 22.07.1993, ktorým sa vydalo

OSVEDČENIE
O SCHVÁLENÍ TYPU MERADLA
pre meradlo so štátnou značkou schváleného typu
TSQ 141/93 - 034
Na žiadosť spol. s r.o. ACORD Bratislava, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
SR na základe § 7 zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii vydáva Dodatok č. 2, ktorým sa roz
širuje schválenie typu meradla
výdajné stojany radu MULTI-E
so zariadením na predvoľbu ceny
ako určeného meradla pri dodržaní technických údajov a podmienok, uvedených v prílohe to
hoto Dodatku.
výrobca : PETROEQUIP GmbH, Siebertgasse 18, A-1120 Wien (Rakúsko).
Zdôvodnenie :
Uvedený typ meradla spĺňa všetky metrologické a technické požiadavky príslušných
predpisov, čo bolo zistené a potvrdené skúškou typu vykonanou Slovenským metrologickým
ústavom.
Poučenie o odvolaní :
Proti tomuto Dodatku k Rozhodnutiu je možné podať na UNMS SR rozklad do 15 dní
odo dňa jeho doručenia žiadateľovi.
Príloha je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku. Obsahuje 2 strany textu.
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Príloha Dodatku č. 2 zo dňa 10.04.1996
k Rozhodnutiu o schválení typu meradla TSQ 141/93 - 034
zo dňa 22.07.1993

Typ meradla: Výdajné stojany radu MULTI-E so zariadením na predvoľbu ceny
Výrobca
: PETROEQUBP GmbH, Siebertgasse 18, A - l 120 Wien

Predmetom Dodatku č. 2 sú nasledujúce zmeny a doplnky :
I.

Príloha Osvedčenia TSQ 141/93 - 034 sa mení v časti:
1. Základné údaje, adresa dodávateľa, nasledovne :
ACORD, spol. s r.o., Kopčianska 14, 851 02 Bratislava

n. Príloha Osvedčenia TSQ 141/93 - 034 sa dopĺňa v časti:
2. Popis meradla , o odsek :
Výdajné stojany schválených typov môžu byť vybavené prídavným zariadením na
predvoľbu ceny (ďalej len predvoľba), ktoré umožňuje nastaviť požadované množstvo
vydanej kvapaliny v cenových jednotkách a zabezpečuje zastavenie výdaja po dosiah
nutí predvolenej hodnoty.
2. Popis meradla, o nový bod 2.4 tohto znenia:
2.4. Predvoľba ceny
Pozostáva z počítadla predvoľby, ovládacích tlačítok a ventilu predvoľby. Počítadlo
predvoľby je integrované do elektrického počítadla typu MPD fy Logitron, ktoré je
štandardnou súčasťou stojanov radu MULTI-E. Zabezpečuje načítanie hodnoty pred
volenej ceny z kontaktov ovládacích tlačítok, jej zobrazenie na cenovom displeji, vý
počet zodpovedajúceho objemu a počtu impulzov, registráciu impulzov z vysielača
prietočného meradla, porovnávanie impulzov s predvolenou hodnotou a vyslanie sig
nálov na dvojstupňové zatváranie ventilu predvoľby.
Ventil predvoľby je dvojstupňový elektromagnetický typu MGA , vyhotovený podľa
výkresu číslo M 720 0720 zo dňa 06.06.1994, alebo typu MS A podľa výkresu číslo
720 0430 zo dňa 04.07.1991. Obidva typy sú výrobkom ry Concordia Fluidtechnik
GmbH (SRN).
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3. Základné technické údaje, o nasledovné parametre predvoľby ceny :
Nastavovanie predvolenej ceny v krokoch po
Najmenšia predvoliteľná cena
Dovolená chyba predvoľby ceny

50 a 100 Sk
50 Sk
± 20 hal

4. Skúška, bod 4.2. Skúšky pri overovaní, o nový odsek :
Skúška predvoľby ceny sa vykoná podľa PNÚ 1410.2 minimálne 4 x, pričom aspoň
- jedna skúška sa vykoná s najmenšou predvoliteľnou cenou (50 Sk), a
- dve skúšky sa vykonajú pri nastavení jednotkovej ceny na 19.95 a 20.05 Sk/dm .
3

5. Údaje na meradle, bod 5.2, o vetu :
Na štítku stojana s predvoľbou ceny bude naviac uvedené číslo tohto Dodatku .
5. Údaje na meradle, o nový bod 5.5 tohto znenia:
5.5. Pri tlačítkach predvoľby ceny sú uvedené príslušné hodnoty (t.j. 50 Sk, 100 Sk)
6. Overovanie, o odsek:
Na elektrickom počítadle sa naviac tromi overovacími značkami zaistí :
- skrinka počítadla
- kryt overovacieho prepínača
- kryt svorkovnice konektorov

Skúšku vykonal: I . Chren

1x
1x
1x

Ing. Milan Kachút
vedúci oddelenia 232

V Banskej Bystrici, 10.04.1996

Ing. Peter Kneppo, DrSc.
riaditeľ SMÚ

