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Zadavatel: G P spol. s r.o.., Ru beš ova 2, L20 00 Prah a 2

Datum p ijetí mě idla: 9.t2.2O2L

Mě idlo: Pracovní etalon, nivelační p ístroj
Ni 005A

Evidenční číslo: 000760

použitr etalon: Nivelační p ístroj H-05, KL č. VÚGTK|46932l2a2l
Sada dvou nivetačních mě ítek, KL č. VÚ GTK/46030A l2o2o
Teploměr, KL č. 80 L4-KL-L0005 -2L
Barometr, KL č. 80L4-KL-L0005-2L

P edpisy: Kalibračním postupem č.3/2012 Nivelační p ístroje, rotační
Iase ry
Čsru ISo L7L23-2 optické nivelační p ístroje - Terénní postupy
pro zkoušení geodetick ch a měrick,lch p ístroj - Čast 2:

NiveIační p ístroje
EA-04 l02 M: 2013 Metodika vyjad ování nejistot mě ení p i

ka Iib racích

Podmínky pro kalibraci: Laboratorní, teplota 20,0"C t 0,5"C, tlak 990 hPa

Místo kalibrace: Kalibračn í laborato , Ústecká 98, Zdiby

Kalibrační list m že byt rozši ovón v celkovém počtu stran beze změn. Změny a doplňky mohou b,itt

provedeny pouze laborato í, kteró dokument vystovila.

, lso/lEc t7o25z2oLa, http://kalibrace.Vugtk.cz, tel: +420 2268o2 338, fax: +420284890 056, Ústecká 98,25066 Zdiby
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VrfoIedkymě ení:

Korekce z nevodorovnosti záměrné prímky: - 0,03 mm/]. m

Rozší ená nejistota mě eníje U - 0,03 m m/1, m,

Uvedená rozší ená nejistota mě eníje součinem standardních nejistot mě enía koeficientu
rozší ení k = 2, kter,í p i normálním rozděleníodpovídá pravděpodobnosti pokrytí p ibližně
95 %. Standardní nejistota mě ení byla určena v souladu s dokumentem EA-04 /O2 M:2OI3
Metodika vyjad ování nejistot mě eníp i kalibracích.

Poznámka: Toto platí p i dodrženívšeobecnrich podmínek pro provádění velmi p esné,
p esné a technické nivelace,

Dne 2a.L2.202]. kalibraci provedI: lng. l. Umnov

lng. J. Lechner, CSc.

vedoucí KL

konec ka libračn ího listu
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