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ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Štefanovičova č. 3, P.O. Box 76, 810 05 Bratislava
DODATOK 1.2
zo dňa 10.03.1998
k Rozhodnutiu č. 960/221/94-023 zo dňa 11.01.1995, ktorým sa vydalo
OSVEDČENIE
O SCHVÁLENÍ TYPU MERADLA
\
pre meradlo so štátnou značkou schváleného typu
TSQ221/94-023
Na žiadosť firmy KŘIŽÍK, a.s., Solivarská č. l/A, 080 01 Prešov, Úrad pre normalizáciu,
metrológiu a skúšobníctvo SR na základe § 6 zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii vydáva
Dodatok č. 2, ktorým sa rozširuje schválenie typu meradla - jednofázového indukčného elek
tromera, typ EJ 92... na meranie činnej energie pre priame zapojenie v striedavých sústavách a
jeho odvodeného variantu EJE 92... ako určeného meradla pri dodržaní technických údajov a
podmienok, uvedených v prílohe tohto Dodatku.
Výrobca: KŘIŽÍK, a s
Solivarská č. l/A
080 01 Prešov
Zdôvodnenie:
Uvedený typ meradla spĺňa všetky metrologické a technické požiadavky príslušných
predpisov, čo bolo zistené a potvrdené odborným posúdením technickej dokumentácie Slo
venským metrologickým ústavom a kontrolnými meraniami vykonanými u výrobcu.
Poučenie o odvolaní:
Proti tomuto Dodatku k Rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad do 15 dní
odo dňa jeho doručenia žiadateľovi
Príloha je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku. Obsahuje 1 stranu prílohy k Dodatku č. 2 k
Rozhodnutiu č. 960/221/94-023.
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Príloha k Dodatku č.2
TSO 221/94 - 023
k Rozhodnutiu č.960/221/94 - 023
Jednofázový indukčný elektromer typ E J 92... na meranie činnej energie pre priame
zapojenie v striedavých sústavách a jeho odvodená varianta E JE 92...
1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE
Žiadateľ:

KŘIŽÍK a.s.
Solivarská č. l/A
080 01 Prešov

Výrobca:

KŘIŽÍK a.s.
Solivarská č. l/A
080 01 Prešov

Štátna značka schváleného typu meradla:
TSQ 221/ 94 - 023
Príloha k Rozhodnutiu č. 960/221/94 - 023:
- sa dopĺňa v bode
3. Základné metrologické a technické údaje
- v časti" napätie" :
" 120 V ; "
- v časti" prúd":
" 15 -100 A ; "
- v časti" frekvencia":
" 60 Hz;"

Vypracoval: Ing. J. Hanák
Riaditeľ odboru 240: Ing. P. Vrabček, CSc.

Bratislava, 10.03.1998

