ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO SR

Dodatok č. 1
zo dňa 31. 1. 1998
k Rozhodnutiu č.960/451/96-029 zo dňa 15.7.1997, ktorým sa vydalo
OSVEDČENIE
O SCHVÁLENÍ TYPU MERADLA
pre meradlo so štátnou značkou schváleného typu
TSQ 451/96-029
Na žiadosť: ROBERT BOSCH, s.r.o., 852 50 Bratislava, Kutlíkova 17, Úrad pre
normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR na základe § 7 Zákona č.505/1990 Zb. o metro
lógii vydáva Dodatok č. 1, ktorým sa
rozširuje

schválenie

typu

meradla

analyzátor výfukových plynov motorových vozidiel BOSCH E T T 008.55 a 008.62 (rozšíre
nie o typ 008.70) na meranie emisií výfukových plynov motorových vozidiel so zážihovým a
Wankelovým motorom ako pracovné meradlo určené pri dodržaní technických údajov a
podmienok, uvedených v prílohe tohto Dodatku.
Výrobca. Robert Bosch, GmbH
D-7310 Plochingen, Postfach 1129
Nemecko
Zdôvodnenie
Uvedený typ meradla spĺňa metrologické a technické požiadavky príslušných
predpisov, čo bolo zistené a potvrdené skúškou typu vykonanou Slovenským metrologickým
ústavom a výrobcom dokladovanou zhodnosťou typu pre verziu E T T 008.70.
Poučenie o odvolaní
Proti tomuto Dodatku k rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad do 15
dní odo dňa jeho doručenia žiadateľovi.
P r í l o h a je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku. Obsahuje 1 stranu textu.

Príloha Dodatku č. 1
k Rozhodnutiu č.: 960/451/96-029
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Analyzátor výfukových plynov motorových vozidiel BOSCH E T T 008.70
Výrobca ; Robert Bosch, GmbH
D-7310 Plochingen, Postfach 1129, Nemecko
Predmetom Dodatku č. 1 sú nasledujúce zmeny a doplnky k prílohe k Rozhodnutiu č.:
960/451/96-029:
1. Základné údaje
Typ meradla sa dopĺňa o : BOSCH ETT 008.70
2. Popis meradla
odrážka č. 1 sa dopĺňa o : a BOSCH E T T 008.70
odrážka č. 9 sa dopĺňa o : a BOSCH ETT 008.70 nepoužíva ku kalibrácii dátový terminál
DTL224
odrážka č. 14 sa nahrádza textom : - kalibrácia je možná po prepnutí kalibračného spínača a
pre kalibráciu je potrebný datový terminál DTL 224 (pre typ BOSCH ETT 008.55 a
008.62), typ BOSCH ETT 008.70 možno používať len v spojení s testovacími
prístrojmi (ako napr. MOT 151,250 a FSA)
3. Základné metrologické a technické údaje
údaj rozmery sa nahrádza textom :
rozmery 165 x 250 x 440 mm pre všetky typy
(BOSCH ETT 008.55 a 008.62 a typ BOSCH ETT 008.70)
6. Overenie
bod a), druhý odstavec sa dopĺňa o text: Kalibrácia typu BOSCH ETT 008.70 je možná len
v spojení so servisným software pre PC.

Skúšku vykonala : RNDr. Oľga Novanská

Riaditeľka odboru 260 : RNDr. Anna Mathiasová

Riaditeľ Slovenského metrologického Ústavu : Ing. Peter Kneppo, DrSc.

V Bratislave 31.1.1998

