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Príloha è. 69
k vyhláške è. 210/2000 Z. z.

PREPOÈÍTAVAÈE MNOŽSTVA KVAPALÍN

Prvá èas•
Vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly
1. Táto príloha sa vz•ahuje na elektronické prepoèítavaèe množstva kvapalín (ïalej len „prepoèítavaè“) používané
ako urèené meradlá pod¾a § 8 zákona na prepoèet (konverziu) preteèeného objemu kvapaliny zmeraného v podmienkach merania na zodpovedajúci objem za vz•ažných podmienok alebo na zodpovedajúcu hmotnos•, prièom
zoh¾adòujú charakteristiky kvapaliny merané pomocou pripojených elektrických prevodníkov alebo uložené v pamäti prepoèítavaèa.
2. Prepoèítavaè pred uvedením na trh podlieha schváleniu typu a prvotnému overeniu. Metódy technických skúšok
pri schva¾ovaní typu a metódy skúšania pri overení sú uvedené v druhej èasti.
3. Prepoèítavaè schváleného typu výrobca alebo dovozca oznaèí znaèkou schváleného typu.
4. Prepoèítavaè, ktorý pri overení vyhovie ustanoveným požiadavkám, sa oznaèí overovacou znaèkou.
5. Prepoèítavaè poèas používania ako urèené meradlo podlieha následnému overeniu. Postup pri následnom overení
je zhodný s postupom pri prvotnom overení.

Druhá èas•
Technické požiadavky, metrologické požiadavky, metódy technických skúšok a metódy skúšania pri
overení prepoèítavaèov
1.

Termíny a definície

1.1

Meradlo na kvapaliny okrem vody (ïalej len „meradlo“) je prístroj urèený na kontinuálne meranie, uchovávanie a zobrazovanie objemu kvapaliny pretekajúcej cez merací prevodník za daných podmienok merania.

1.2

Meracia zostava na kvapaliny okrem vody (ïalej len „meracia zostava“) je meracia sústava obsahujúca
okrem vlastného meradla a prípadných prídavných zariadení, ktoré môžu by• k nemu pripojené, aj zariadenia na zabezpeèenie správneho merania alebo na u¾ahèenie meracej operácie, ako aj všetky ostatné zariadenia, ktoré by mohli ovplyvni• meranie.

1.3

Prepoèítavaè je zariadenie, ktoré automaticky prepoèítava (konvertuje) preteèený objem kvapaliny (V)
zmeraný meradlom v podmienkach merania na objem za vz•ažných podmienok (Vo) alebo na zodpovedajúcu hmotnos• (m), prièom zoh¾adòuje charakteristiky kvapaliny merané pomocou pripojených prevodníkov charakteristických velièín alebo uložené v pamäti prepoèítavaèa, napríklad teplotu, tlak, hustotu,
relatívnu hustotu, objemovú roz•ažnos• a podobne.

1.4

Merací prevodník (ïalej len „prevodník“) je zariadenie premieòajúce snímanú velièinu na elektrický výstupný signál, ktorý vstupuje do prepoèítavaèa. Meradlo pripojené k prepoèítavaèu je v zmysle tejto definície prevodníkom preteèeného objemu kvapaliny.

1.5

Podmienky merania sú hodnoty velièín charakterizujúcich stav kvapaliny v èase a na mieste merania jej
množstva; napríklad teploty, tlaku, hustoty a viskozity kvapaliny.

1.6

Vz•ažné podmienky sú špecifikované podmienky, na ktoré sa merané množstvo kvapaliny prepoèítava;
napríklad vz•ažná teplota, vz•ažný tlak.
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1.7

Najmenší odmer je najmenšie množstvo kvapaliny, ktorého meranie meracou zostavou je metrologicky
prípustné.

2.

Technické požiadavky

2.1

Všeobecne

2.1.1

Vlastnosti meranej kvapaliny špecifikuje výrobca, prièom uvedie jej názov alebo druh a charakteristiky:
rozsah teplôt, tlakov, hustôt alebo viskozít.

2.1.2

Výrobca musí urèi• pracovné podmienky prepoèítavaèa, a to:
a) zdroj elektrického prúdu pre prepoèítavaè: menovité napätie striedavého a/alebo jednosmerného
prúdu,
b) klimatické a mechanické podmienky prostredia triedy B, C alebo I, v ktorých má prepoèítavaè pracova•, pri dodržaní teplotného rozsahu aspoò 50 oC pre triedy C a I a aspoò 30 oC pre triedu B,
c) typ elektromagnetického prostredia, v ktorom sa má prepoèítavaè používa•,
d) vz•ažné podmienky na prepoèítavané hodnoty,
e) funkèné vz•ahy (v tvare matematických vzorcov alebo tabuliek), pod¾a ktorých prepoèítavaè vykonáva
výpoèet charakteristických velièín kvapaliny a vlastný prepoèet množstva.

2.1.3

Prepoèítavaè musí správne fungova• v rozsahu pracovných podmienok špecifikovaných výrobcom.

2.2

Konštrukcia prepoèítavaèov

2.2.1

Konštrukèné prvky prepoèítavaèa musia zaruèova• dostatoènú stálos• metrologických vlastností a spo¾ahlivos• funkcie prepoèítavaèa pri dlhodobom používaní.

2.2.2

Prepoèítavaè musí by• zhotovený z materiálov odolných proti korózii a opotrebovaniu, ktoré sa vyskytujú
pri bežnom používaní v pracovných podmienkach.

2.2.3

Prepoèítavaè môže združova• funkcie poèítadla objemu, poèítadla ceny, justovacieho zariadenia, predvo¾by objemu a iných prídavných zariadení. Tieto zariadenia musia spåòa• ustanovenia príloh è. 10 až
12.

2.2.4

Prepoèítavaèe meracích zostáv používaných pri priamom predaji verejnosti musia zobrazova• preteèené
množstvo kvapaliny priebežne poèas celého merania.

2.2.5

Meracie prevodníky musia by• dostatoène odolné proti teplotám, tlakom a pôsobeniu kvapalín, pre ktoré
sú urèené.

2.2.6

Konštrukcia prepoèítavaèa musí umožni• umiestnenie overovacích a zabezpeèovacích znaèiek a vylúèi•
zmenu nastavenia a metrologických parametrov prepoèítavaèa bez porušenia týchto znaèiek.

2.2.7

Prevodníky prepoèítavaèov na nápoje a iné kvapalné požívatiny musia by• vyrobené zo zdravotne ne škodných materiálov.

2.2.8

Prepoèítavaèe množstva kvapalných palív a iných hor¾avých kvapalín a prepoèítavaèe urèené na použitie
v nebezpeèných priestoroch musia zodpoveda• požiadavkám všeobecne záväzných právnych predpisov.2)

2.3

Vstupy a výstupy prepoèítavaèov

2.3.1

Prepoèítavaè môže ma• komunikaèné rozhranie na pripojenie externých prídavných zariadení alebo na
vlastné pripojenie na komunikaènú sie•. Rozhranie nesmie ovplyvòova• správnu funkciu prepoèítavaèa.

2.3.2

Prepoèítavaè môže ma• elektrické výstupy na pripojenie periférnych zariadení. Tieto výstupy nesmú
ovplyvòova• správnu funkciu prepoèítavaèa.

2.4

Napájanie

2.4.1

Prepoèítavaèe sa môžu napája• z elektrickej siete, akumulátora alebo vymenite¾nej batérie.

2.4.2

Životnos• akumulátora alebo batérie musí by• aspoò 1,5-násobok èasu platnosti overenia prepoèítavaèa.

2.4.3

Prepoèítavaè musí v dostatoènom predstihu signalizova• potrebu nabitia akumulátora alebo výmeny batérie. Poèas výmeny akumulátora alebo batérie sa musia uchova• nastavené parametre, odmerané a vypoèítané údaje a poruchové hlásenia.

2.4.4

Prepoèítavaèe napájané zo siete bez záložného zdroja musia by• vybavené zariadeniami na uchovanie
a zobrazenie údajov potrebných na dokonèenie transakcie pri výpadku napájacieho napätia.

2.4.5

Prepoèítavaè musí zabezpeèi• napájanie prevodníkov v celom rozsahu pracovných podmienok.

2

) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 117/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch
posudzovania zhody zariadení a ochranných systémov urèených na použitie v prostredí s nebezpeèenstvom výbuchu v znení nariadenia
vlády Slovenskej republiky è. 296/2002 Z. z.
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2.5

Programové vybavenie a ochrana parametrov

2.5.1

Programové vybavenie prepoèítavaèa musí poskytova• informácie o hodnotách vstupných velièín a o parametroch na prepoèet množstva, o vypoèítaných korekèných súèinite¾och, o prietoku za prevádzkových
a vz•ažných podmienok a o poruchách.

2.5.2

V prepoèítavaèoch, ktoré vykonávajú meranie charakteristických velièín a prepoèet množstva v malých
diskrétnych krokoch – elementárnych objemoch kvapaliny, nesmú by• tieto elementárne objemy väèšie
ako 1/5 najmenšieho odmeru.

2.5.3

Prepoèítavaè musí by• skonštruovaný tak, aby sa bez porušenia overovacích alebo zabezpeèovacích znaèiek
nedalo zmeni• jeho nastavenie, chránené metrologické parametre ani údaje uložené v pamäti prepoèítavaèa.

2.5.4

Ak prístup k metrologickým parametrom a nastaveniam nie je zabezpeèený pod¾a bodu 2.5.3, ochrana
prepoèítavaèa musí spåòa• tieto požiadavky:
a) prístup je povolený len oprávnenej osobe prostredníctvom kódu alebo špeciálneho zariadenia (k¾úèa,
karty a podobne),
b) hodnota chráneného parametra sa môže zmeni• len ovládaèom, ktorým bol zadaný správny prístupový kód,
c) najmenej posledný zásah do prepoèítavaèa sa musí da• zapamäta•. Záznam o zásahu musí obsahova•
dátum a identifikáciu osoby, ktorá zásah urobila. Trvanlivos• posledného záznamu musí by• aspoò
dva roky, ak nie je prepísaný neskorším zásahom,
d) po skonèení zmien parametrov sa musí príslušný ovládaè prepoèítavaèa automaticky prestavi• do režimu ochrany,
e) pri ochrane kódom každý z prepoèítavaèov zapojených na komunikaènú sie• musí ma• individuálny
prístupový kód,
f) prístupový kód sa musí da• meni•.

2.5.5

V prepoèítavaèoch urèených na priamy predaj verejnosti nie je povolené zabezpeèenie prístupu k chráneným parametrom iba prostredníctvom kódu.

2.5.6

Okrem priameho predaja verejnosti sa druh meranej kvapaliny alebo hustota môže vklada• do prepoèítavaèa pred zaèatím merania. Takto vložené údaje sa musia vytlaèi• súèasne s výsledkom merania.

2.6

Meracie prevodníky

2.6.1

Vstupy prepoèítavaèa musia by• kompatibilné s výstupnými signálmi prevodníkov.

2.6.2

Prevodník preteèeného objemu kvapaliny a prevodníky charakteristických velièín musia zodpoveda• požiadavkám príslušných predpisov. Prevodníky urèené na použitie v nebezpeèných priestoroch musia navyše vyhovova• požiadavkám všeobecne záväzných právnych predpisov.2)

2.6.3

Na umožnenie kontroly prevodníkov na mieste inštalácie sa odporúèa umiestni• v blízkosti prevodníka
teploty nezávislý odber na meranie teploty a prevodník tlaku vybavi• uzatváracou armatúrou a odberom
na pripojenie kontrolného tlakomera.

3.

Metrologické požiadavky

3.1

Všeobecne

3.1.1

Prepoèítavaè musí udáva• množstvo kvapaliny v zákonných meracích jednotkách objemu alebo hmotnosti.

3.1.2

Odporúèané vz•ažné podmienky sú vz•ažná teplota 15 oC a vz•ažný tlak 101 325 Pa.

3.1.3

Prepoèítavaè môže združova• funkcie poèítadla objemu, poèítadla ceny, justovacieho zariadenia, predvo¾by objemu a iných prídavných zariadení. Tieto zariadenia musia spåòa• ustanovenia príloh è. 10 až
12.

3.2

Merací rozsah prepoèítavaèa a prevodníkov

3.2.1

Merací rozsah prepoèítavaèa je daný meracími rozsahmi použitých meracích prevodníkov a oborom platnosti funkèných závislostí (matematických funkcií alebo tabuliek) použitých na prepoèet množstva a parametrov kvapaliny.

3.2.2

Merací rozsah prevodníka teploty je –10 oC až +50 oC. Najmenší rozsah prevodníka teploty je 40 oC v rozmedzí hraníc meracieho rozsahu.

3.2.3

Pomer medzi najväèším a najmenším tlakom prevodníka tlaku musí by• aspoò 2.

3.2.4

Najmenší rozsah prevodníka hustoty je 200 kg/m3.

3.3

Triedy presnosti a najväèšie dovolené chyby

3.3.1

Triedy presnosti prepoèítavaèov, ich priradenie k triedam presnosti meracích zostáv a najväèšie dovolené chyby pri meraní objemov 2 l a väèších alebo im zodpovedajúcich hmotností sú uvedené v tabu¾ke è. 1.
Hodnoty najväèších dovolených chýb sú vyjadrené v percentách meraného alebo prepoèítaného množstva.
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Tabu¾ka è. 1

Trieda presnosti prepoèítavaèa
Trieda presnosti meracej zostavy
A
Meracie zostavy
B
Meradlá
C
Prepoèítavaèe
3.3.2

Najväèšie dovolené chyby meradiel, meracích zostáv
a prepoèítavaèov
0,1
0,2
0,3
0,5
1,0
0,3
0,5
1,0
1,5
2,5
±0,3 %
±0,5 %
±1,0 %
±1,5 %
±2,5 %
±0,2 %
±0,3 %
±0,6 %
±1,0 %
±1,5 %
±0,1 %
±0,2 %
±0,3 %
±0,5 %
±1,0 %

Najväèšie dovolené chyby údaja pri meraní objemov menších ako 2 l alebo im zodpovedajúcich hmotnostných ekvivalentov sú uvedené v tabu¾ke è. 2.
Tabu¾ka è. 2
Merané množstvo V v litroch
V < 0,1
0,1 ≤ V < 0,2
0,2 ≤ V < 0,4
0,4 ≤ V < 1
1 ≤V < 2

Najväèšia dovolená chyba
4-násobok hodnoty v tabu¾ke è. 1 platnej pre 0,1 l
4-násobok hodnoty v tabu¾ke è. 1
2-násobok hodnoty v tabu¾ke è. 1 platnej pre 0,4 l
2-násobok hodnoty v tabu¾ke è. 1
hodnota v tabu¾ke è. 1 platná pre 2 l

Poznámka: Ak prepoèítavaè zobrazuje merané množstvo v hmotnostných jednotkách, hodnoty uvedené v litroch
sa prepoèítajú na ekvivalentné hodnoty hmotnosti.

3.3.3

Bez oh¾adu na ve¾kos• meraného množstva hodnota najväèšej dovolenej chyby je daná väèšou z týchto
dvoch hodnôt:
a) absolútna hodnota najväèšej dovolenej chyby uvedenej v tabu¾ke è. 1 alebo v tabu¾ke è. 2,
b) absolútna hodnota najväèšej dovolenej chyby pre najmenší odmer (Emin).

3.3.3.1

Pre najmenší odmer 2 l alebo väèší alebo zodpovedajúci hmotnostný ekvivalent hodnota Emin sa vypoèíta
pod¾a vzorca
A
E min = 2 × Vmin ×
,
100
kde Vmin
je najmenší odmer,
A
je èíselná hodnota z tabu¾ky è. 1 riadku A.

3.3.3.2

Pre najmenší odmer menší ako 2 l alebo zodpovedajúci hmotnostný ekvivalent Emin je dvojnásobkom
hodnoty uvedenej v tabu¾ke è. 2 a prislúchajúcej riadku A tabu¾ky è. 1.

3.3.4

Absolútna hodnota najväèšej dovolenej chyby údaja sa pri výpadku napájania zväèšuje o 5 % najmenšieho odmeru.

3.4

Najväèšie dovolené chyby prepoèítaných údajov, t. j. objemu pri vz•ažných podmienkach alebo hmotnosti, sú uvedené v tabu¾ke è. 1 riadku A.

3.5

Najväèšia dovolená chyba prepoèítaných údajov spôsobená samotným prepoèítavaèom je uvedená v tabu¾ke è. 1 riadku C. Táto chyba však nemusí by• menšia, ako je väèšia z týchto dvoch hodnôt:
a) polovica hodnoty dielika zobrazovacieho zariadenia pre prepoèítané údaje,
b) polovica hodnoty Emin.

3.6

Najväèšia dovolená chyba prepoètu údajov o množstve kvapaliny sa rovná 1/10 najväèšej dovolenej chyby uvedenej v tabu¾ke è. 1 riadku A. Táto chyba však nemusí by• menšia ako polovica hodnoty dielika poèítadla objemu meracej zostavy, pre ktorú je prepoèítavaè urèený.

3.7

Najväèšie dovolené chyby prevodníkov charakteristických velièín (teploty, tlaku a hustoty kvapaliny) nesmú prekroèi• hodnoty uvedené v tabu¾ke è. 3.
Tabu¾ka è. 3
Najväèšie dovolené
chyby prevodníkov
teploty (t)
tlaku (P)
hustoty (ñ)

Trieda presnosti prepoèítavaèa
0,1
0,2
0,3
0,5
1,0
±0,3 oC
±0,5 oC
±1,0 oC
P < 1 MPa: ±50 kPa
1 MPa ≤ P ≤ 4 MPa: ±5 % z meranej hodnoty tlaku
P > 4 MPa: ±200 kPa
3
±0,5 kg/m
±1 kg/m3
±2 kg/m3
±5 kg/m3
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3.8

Najväèšia dovolená chyba výpoètu každej charakteristickej velièiny je 2/5 z hodnoty uvedenej v tabu¾ke
è. 3. Táto chyba však nemusí by• menšia ako polovica hodnoty dielika zariadenia na zobrazovanie prepoèítavaných údajov.

4.

Metrologická kontrola

4.1

Všeobecne

4.1.1

Prepoèítavaèe podliehajú schváleniu typu, prvotnému overeniu a následnému overeniu.

4.1.2

Pri skúške typu prepoèítavaèa sa musia dodržiava• tieto podmienky:
a) teplota okolia od 18 oC do 25 oC, dovolená zmena teploty poèas skúšky ±1 oC,
b) tlak vzduchu 101 kPa ±3 kPa,
c) relatívna vlhkos• vzduchu od 35 % do 85 %, dovolená zmena poèas skúšky ±5 % relatívnej vlhkosti.

4.1.3

Prevodníky prepoèítavaèov na nápoje a iné kvapalné požívatiny a prepoèítavaèe urèené na použitie
v prostredí s nebezpeèenstvom výbuchu podliehajú aj skúškam pod¾a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.2)

4.2

Technická skúška pri schva¾ovaní typu

4.2.1

Pri technickej skúške pri schva¾ovaní typu prepoèítavaèa sa vykoná
a) vonkajšia obhliadka,
b) funkèná skúška,
c) skúška presnosti prepoètu,
d) skúška presnosti prepoèítavaèa,
e) skúška prevodníkov,
f) kontrola chybových hlásení.

4.2.2

Pri vonkajšej obhliadke prepoèítavaèa sa preverí, èi
a) konštrukèné a výrobné vyhotovenie prepoèítavaèa a prevodníkov zodpovedá požiadavkám predpisov,
slovenským technickým normám a technickej dokumentácii,
b) prepoèítavaè a pripojené prevodníky nie sú poškodené, ani nemajú iné nedostatky,
c) parametre v pamäti prepoèítavaèa sú správne a úplné,
d) predpísané údaje, nápisy a znaèky na prepoèítavaèi sú èitate¾né, správne a úplné.

4.2.3

Funkèná skúška prepoèítavaèa sa vykoná pod¾a technickej do kumentácie výrobcu s dô razom na kontrolu
a) výpoètových algoritmov,
b) poruchových hlásení,
c) ochrany nastavenia a parametrov v pamäti prepoèítavaèa,
d) prenosu údajov cez rozhrania, ak existujú.

4.2.4

Skúškou presnosti prepoètu sa zis•uje chyba prepoètu údaja preteèeného objemu kvapaliny zmeraného
v podmienkach merania na zodpovedajúci objem za vz•ažných podmienok alebo na zodpovedajúcu
hmotnos•, prièom sa neuvažujú chyby merania vstupných velièín. Chyby signálov zo všetkých pripojených prevodníkov vrátane meradla sa považujú za nulové.

4.2.4.1

Ak prepoèítavaè umožòuje prepoèet množstva pod¾a viacerých algoritmov, musia sa preskúša• všetky algoritmy.

4.2.4.2

Ak je platnos• algoritmov prepoètu obmedzená, musí sa skúška presnosti prepoètu vykona• aj na hraniciach oboru platnosti algoritmu.

4.2.5

Skúškou presnosti prepoèítavaèa sa zis•uje chyba údaja preteèeného objemu kvapaliny za vz•ažných
podmienok alebo hmotnosti kvapaliny, prièom sa neuvažuje chyba merania preteèeného objemu kvapaliny. Chyba signálu z prevodníka preteèeného množstva kvapaliny sa považuje za nulovú.

4.2.6

Skúšky presnosti prepoètu a presnosti vlastného prepoèítavaèa sa vykonajú
a) simuláciou signálov prevodníkov v skúšobných bodoch so stanovenými hodnotami cha rakteristických velièín,
b) pôsobením fyzikálnych velièín na snímaèe prevodníkov v skúšobných bodoch so stanovenými hodnotami charakteristických velièín,
c) kombináciou spôsobov pod¾a písmen a) a b).
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4.2.7

Skúšobné body

4.2.7.1

Pri simulovanom signáli prevodníka preteèeného objemu kvapaliny pod¾a bodu 4.2.6 písm. a) sa použije
najväèšia vstupná frekvencia prepoèítavaèa alebo najvyššia frekvencia pripojite¾ného prevodníka. Pri
skúške pod¾a bodu 4.2.6 písm. b) sa použije najväèší prietok pripojeného prevodníka.

4.2.7.2

Simulovaný alebo reálny skúšobný objem kvapaliny musí vyhovova• týmto podmienkam:
a) skúška musí trva• najmenej 60 s,
b) poèet prijatých impulzov z prevodníka preteèeného objemu kvapaliny poèas skúšky musí by• dostatoèný, aby chyba spôsobená rozlíšite¾nos•ou ±1 impulz nepresahovala
– 1/10 najväèšej dovolenej chyby prepoèítavaèa pri skúške presnosti prepoètu,
– 1/3 najväèšej dovolenej chyby prepoèítavaèa pri skúške presnosti prepoèítavaèa.

4.2.7.3

Prepoèítavaè s prevodníkom teploty s obmedzeným meracím rozsahom sa skúša pri hranièných teplotách rozsahu; prepoèítavaè s prevodníkom s normálnym alebo s rozšíreným teplotným rozsahom sa navyše skúša aj v blízkosti vz•ažnej teploty.

4.2.7.4

Pri simulácii signálu prevodníka tlaku kvapaliny pod¾a bodu 4.2.6 písm. a) sa použije hodnota zodpovedajúca najväèšiemu tlaku pripojite¾ného prevodníka. Skúška pod¾a bodu 4.2.6 písm. b) sa vykoná s najväèším tlakom pripojeného prevodníka. Pri skúške presnosti prepoèítavaèa sa navyše vykoná aspoò jedno meranie pri poloviènom tlaku kvapaliny.

4.2.7.5

Prepoèítavaè s prevodníkom hustoty sa skúša aspoò pri hranièných hodnotách rozsahu hustoty. Pri
spôsobe skúšania pod¾a bodu 4.2.6 písm. a) sa použijú hodnoty signálov zodpovedajúce hraniciam najväèšieho rozsahu hustoty pripojite¾ného prevodníka.

4.2.8

Skúšky prevodníkov preteèeného objemu kvapaliny, teploty, tlaku a hustoty sa vykonajú pod¾a iných
príloh tejto vyhlášky.

4.3

Prvotné a následné overenie

4.3.1

Prvotné a následné overenie prepoèítavaèa sa skladá z
a) vonkajšej obhliadky,
b) funkènej skúšky,
c) skúšky presnosti prepoèítavaèa,
d) skúšky prevodníkov.

4.3.2

Pri vonkajšej obhliadke prepoèítavaèa sa preverí, èi
a) konštrukèné a výrobné vyhotovenie prepoèítavaèa a prevodníkov zodpovedá príslušným požiadavkám a podmienkam schválenia typu,
b) prepoèítavaè a pripojené prevodníky nie sú mechanicky poškodené alebo nemajú iné nedostatky,
c) nastavené parametre v prepoèítavaèi sú správne a úplné,
d) predpísané údaje, nápisy a znaèky na prepoèítavaèi sú èitate¾né, správne a úplné.

4.3.3

Pri funkènej skúške prepoèítavaèa sa vykoná náhodná kontrola poruchových hlásení a kontrola zabezpeèenia parametrov v pamäti prepoèítavaèa.

4.3.4

Skúška presnosti prepoèítavaèa sa vykoná metódami uvedenými v bodoch 4.2.6 až 4.2.8 s tým, že poèet
skúšobných teplôt, tlakov a hustôt sa prispôsobí podmienkam použitia prepoèítavaèa.

4.3.5

Prepoèítavaè sa pri overovaní skúša len v aktuálnom nastavení, v ktorom sa bude používa•.

4.3.6

Skúšky prevodníkov (meradlo s prídavnými zariadeniami a prevodníky teploty, tlaku a hustoty) sa vykonajú pod¾a príslušných príloh.

5.

Nápisy a overovacie znaèky

5.1

Na prepoèítavaèi musia by• na dobre vidite¾nom mieste zrete¾ne a nezmazate¾ne vyznaèené tieto údaje:
a) meno alebo znaèka výrobcu,
b) typ prepoèítavaèa,
c) výrobné èíslo a rok výroby,
d) znaèka schváleného typu,
e) ïalšie údaje urèené pri schva¾ovaní typu.

5.2

Na pripojených prevodníkoch musia by• vyznaèené aspoò tieto údaje:
a) meno alebo znaèka výrobcu,
b) typ snímaèa,
c) výrobné èíslo a rok výroby,
d) znaèka schváleného typu (ak prevodník má samostatné schválenie typu).
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5.3

V sprievodnej dokumentácii prepoèítavaèa musia by• uvedené:
a) trieda presnosti prepoèítavaèa,
b) vz•ažné podmienky,
c) druh a rozsahy vstupných signálov,
d) druh a potrebné fyzikálne vlastnosti meranej kvapaliny (napríklad objemová roz•ažnos•, stlaèite¾nos•, hustota pri vz•ažných podmienkach a pod.).

5.4

Poèet a umiestnenie overovacích znaèiek sú uvedené v rozhodnutí o schválení typu prepoèítavaèa. Overovacie a zabezpeèovacie znaèky musia by• ¾ahko prístupné.

