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Mmm l

Datum vystavení

Zákazník

Měřidlo

Výrobce; §p
Identifikační číslo
Rozsah

Použité etalony

kalibrační metoda

Podmínky měření

Nejistota měření

: 13. prosince2017 List 1 ze 2listů

: GP spol. s r.o.
Rubešova 21 120 00 Praha 2

: Měřické pásmo; rozlišitelnost: 1 mm; třída přesnosti II; napínací síla: 50 N;
ocel - žlutě lakovaná, v rámu, nula odsazená od očka

: BMI
: Ev.č. 106

:0+30m

: Měřické pásmo ocelové (0 + 20) m, ev. č. l/08, Kalibrační list 8015-KL-Z0177-16

: Komparační; napínací síla: 50 N
: Teplota vzduchu (20,0 + 4) "C
z U : (0,2 +0,03 , L) mm, kde L je měřená délka v [m]

Standardní nejistota měření byla určena v souladu s dokumentemE A 4102. Uvedená rozšířená nejistota měření je

souČinem standardní nejistoty rněření a koeficientu rozšíření k, kteý odpovídá pokrltí asi 95 oÁ, což pro normální
rozdělení odpovídá koeficientu k :2.

Výsledky kalibrace byly získány za podmínek a s použitím postupu uvedených v tomto kalibračním listě

avztahqí se pouze k době a místu provedení kalibrace.

Datum kalibrace: 13. prosince 2017

Kalibraci provedl: Zástupce vedoucího oddělení :

Sláma Ing. Václav Duchoň

glO$i

-60"
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Tenío dokumení nesmí být bez písemného souhlasu provdděiící laboratoře rozmnožovón jinak než v celkovém počíu lislů,
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Výsledky kalibrace:

Referenční hodnota

Im]

Chyba měření

Imm]
0 (počátek měření)

7 -0,!

2 -0,1

3 -0,2

4 -0,2

5 -o,2

6 -0,I

7 -0,2

8 -0,1

9 -0,I

10 -0,1

tt -o,2

t2 -0,2

13 -o,2

t4 -0,1

15 -0,2

Pozn.: +(-) znamená, že stupnice je delší (kratší).
Největší dovolené chyby pro třídu přesnosti II se r,l,počítají ze vzorce: t (0,6 + 0,4 .L) mm,
kde L je měřená délka v [m], zaokrouhlená na nejbližší lyšší celý počet metrů (podle OIML R35-1).

Referenční hodnota

Im]

Chyba měření

Imm]
16 -o,2

17 -0,2

18 -0,2

19 -0,2

20 -0,2

2I -0,2

22 -o,2

23 -0,3

24 -0,3

25 -0,3

26 -0,3

27 -0,3

28 -0,4

29 -0,4

30 -0,5

konec kalibračního listu
Tento dokument nesmí být bez písemného sotthlctstt provádějící laboratoře rozmnožován jinak než y celkovém počíu listů.
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