Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 244/2012 ze dne: 23.4.2012
List 1 z 10
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
Kalibrační laboratoř TZÚS Praha, s.p. - pobočka TIS
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek
Pracoviště kalibrační laboratoře:
TZÚS Praha, s.p., pobočka 0900

1

Obor měřené veličiny:

Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek

průtok
Nominální teplota pro kalibraci:

Kalibrace:
Pořadové
číslo

1)

Měřená veličina

Rozsah měřené
veličiny

Měřicí schopnost
kalibrace [ ± ] 1)

1

Proteklé množství studené
vody (hmotnostní metoda)

(0,01 ÷ 20) m3/h
(0,2 ÷ 200) m3/h

0,20 % MH
0,30 % MH

2

Proteklé množství teplé vody
(hmotnostní metoda)

(0,01 ÷ 20) m3/h
(0,2 ÷ 200) m3/h

0,25 % MH
0,35 % MH

(23 ± 5) °C

Identifikace metody

IP 0960K011
(ČSN EN 14154,
ČSN ISO 4064,
OIML R-49)
IP 0960K011
(ČSN EN 14154)

vyjádřená obdobně jako nejistota v souladu s požadavky dokumentu EA-4/02 při k = 2

Vysvětlivky a zkratky:
IP
- Interní postup (interní kalibrační postup zpracovaný KL)
MH
- Měřená hodnota
OIML - Mezinárodní organizace pro legální metrologii

Měřené přístroje či zařízení:
(v souladu s výše uvedeným přehledem měřených veličin a jejich rozsahu měření mohou být měřeny
následující typy přístrojů či zařízení)
Pořadové
číslo

1
2

Typ měřeného přístroje či zařízení

Vodoměry (na studenou a teplou vodu)
Průtokoměry, které lze kalibrovat vodou
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Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
Kalibrační laboratoř TZÚS Praha, s.p. - pobočka TIS
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek
Obor měřené veličiny:

teplota
Nominální teplota pro kalibraci:

Kalibrace:
Pořadové
číslo

1)

Měřená veličina

Rozsah měřené
veličiny

Měřicí schopnost
1)
kalibrace [ ± ]

(0,08 + 0,0005
MH) °C
(0,1 + 0,001
MH) °C
0,2 °C

1

Odporové snímače teploty

(0 ÷ 180) °C

2

Skleněné teploměry

(0 ÷ 180) °C

3

Přímoukazující teploměry

(0 ÷ 180) °C

(23 ± 5) °C

Identifikace metody

IP 0960K010
(TPM 3342-94)
IP 0960K019
IP 0960K020

vyjádřená obdobně jako nejistota v souladu s požadavky dokumentu EA-4/02 při k = 2

Vysvětlivky a zkratky:
- Interní postup (interní kalibrační postup zpracovaný KL)
- Měřená hodnota
- Technický předpis metrologický (zpracovaný Českým metrologickým institutem)

IP
MH
TPM

Měřené přístroje či zařízení:
(v souladu s výše uvedeným přehledem měřených veličin a jejich rozsahu měření mohou být měřeny
následující typy přístrojů či zařízení)
Pořadové
číslo

1
2
3

Typ měřeného přístroje či zařízení

Odporové snímače teploty
Skleněné teploměry
Přímoukazující teploměry
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Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
Kalibrační laboratoř TZÚS Praha, s.p. - pobočka TIS
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek
Obor měřené veličiny:

teplo
Nominální teplota pro kalibraci:

Kalibrace:
Pořadové
číslo

Měřená veličina

Kalorimetrická počítadla
o jmenovitém teplotním
rozsahu (2,5 ÷ 180) °C

1

1)

Rozsah měřené
veličiny

Měřicí schopnost
1)
kalibrace [ ± ]

Δ Θ ≤ 5 °C
(5 < Δ Θ ≤ 25) °C
Δ Θ > 25 °C

0,25 % MH
0,20 % MH
0,10 % MH

(23 ± 5) °C

Identifikace metody

IP 0960K009
(ČSN EN 1434-5,
TPM 3722-93)

vyjádřená obdobně jako nejistota v souladu s požadavky dokumentu EA-4/02 při k = 2

Vysvětlivky a zkratky:
IP
MH
TPM
ΔΘ

-

Interní postup (interní kalibrační postup zpracovaný KL)
Měřená hodnota
Technický předpis metrologický (zpracovaný Českým metrologickým institutem)
Teplotní rozdíl

Měřené přístroje či zařízení:
(v souladu s výše uvedeným přehledem měřených veličin a jejich rozsahu měření mohou být měřeny
následující typy přístrojů či zařízení)
Pořadové
číslo

1

Typ měřeného přístroje či zařízení

Kalorimetrická počítadla o jmenovitém teplotním rozsahu (2,5 ÷ 180) °C
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Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
Kalibrační laboratoř TZÚS Praha, s.p. - pobočka TIS
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek
Obor měřené veličiny:

tvrdost
Nominální teplota pro kalibraci:

Kalibrace:
Pořadové
číslo

Tvrdoměry Schmidt
- typ N
- typ L
- typ P
Tvrdoměry Volmos

1

2
1)

Měřená veličina

Rozsah měřené
veličiny

Měřicí schopnost
kalibrace [ ± ] 1)

(78 ÷ 82) Rk
(78 ÷ 82) Rk
(78 ÷ 82) Rk
(78 ÷ 82) Rk

0,6 Rk
0,6 Rk
2,0 Rk
0,6 Rk

(23 ± 5) °C

Identifikace metody

IP 0960K001
(ČSN EN 12504-2)

IP 0960K002
(ČSN EN 12504-2)

vyjádřená obdobně jako nejistota v souladu s požadavky dokumentu EA-4/02 při k = 2

Vysvětlivky a zkratky:
- Interní postup (interní kalibrační postup zpracovaný KL)
- Hodnota odskoku (bezrozměrná veličina) odpovídající 0,5 dílku stupnice

IP
Rk

Měřené přístroje či zařízení:
(v souladu s výše uvedeným přehledem měřených veličin a jejich rozsahu měření mohou být měřeny
následující typy přístrojů či zařízení)
Pořadové
číslo

1

Typ měřeného přístroje či zařízení

Tvrdoměry na beton a na ostatní stavební materiály
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Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
Kalibrační laboratoř TZÚS Praha, s.p. - pobočka TIS
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek
Obor měřené veličiny:

tlak
Nominální teplota pro kalibraci:

Kalibrace:
Pořadové
číslo

Deformační tlakoměry,
elektromechanické
tlakoměry

1

1)

Měřená veličina

Rozsah měřené
veličiny

Měřicí schopnost
1)
kalibrace [ ± ]

(0,025 ÷ 60) MPa

0,08 % MH

(20 ± 2) °C

Identifikace metody

IP 0960K018
(ČSN EN 837,
EA 10/17)

vyjádřená obdobně jako nejistota v souladu s požadavky dokumentu EA-4/02 při k = 2

Vysvětlivky a zkratky:
- Interní postup (interní kalibrační postup zpracovaný KL)
- Měřená hodnota

IP
MH

Měřené přístroje či zařízení:
(v souladu s výše uvedeným přehledem měřených veličin a jejich rozsahu měření mohou být měřeny
následující typy přístrojů či zařízení)
Pořadové
číslo

1
2

Typ měřeného přístroje či zařízení

Deformační tlakoměry
Elektromechanické tlakoměry s tlakovým převodníkem nebo s digitální indikací
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Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
Kalibrační laboratoř TZÚS Praha, s.p. - pobočka TIS
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek
Obor měřené veličiny:

délka
Nominální teplota pro kalibraci:

Kalibrace:
Pořadové
číslo

Číselníkové úchylkoměry
mechanické
Inkrementální úchylkoměry
elektronické
Elektronické snímače délky
Posuvná měřidla s přesností
odečtu 0,01 mm
0,02 mm
0,05 mm
0,10 mm
Mikrometry

1
2
3
4

5
1)

Měřená veličina

(22 ± 2) °C

Rozsah měřené
veličiny

Měřicí schopnost
1)
kalibrace [ ± ]

(0 ÷ 30) mm

8 µm

IP 0960K003

(0 ÷ 30) mm

0,001 mm

IP 0960K004

(0 ÷ 250) mm
(0 ÷ 250) mm

0,01 mm

IP 0960K005
IP 0960K006

(0 ÷ 250) mm

0,01 mm
0,02 mm
0,05 mm
0,10 mm
(1 + L/2) µm

Identifikace metody

IP 0960K012

vyjádřená obdobně jako nejistota v souladu s požadavky dokumentu EA-4/02 při k = 2

Vysvětlivky a zkratky:
- Interní postup (interní kalibrační postup zpracovaný KL)
- Měřená délka v mm

IP
L

Měřené přístroje či zařízení:
(v souladu s výše uvedeným přehledem měřených veličin a jejich rozsahu měření mohou být měřeny
následující typy přístrojů či zařízení)
Pořadové
číslo

1
2
3
4
5

Typ měřeného přístroje či zařízení

Číselníkové úchylkoměry mechanické
Inkrementální úchylkoměry elektronické
Elektronické snímače délky
Posuvná měřidla
Mikrometry
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Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
Kalibrační laboratoř TZÚS Praha, s.p. - pobočka TIS
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek
Obor měřené veličiny:

síla
Nominální teplota pro kalibraci p.č. 1, 1*, 2, 3*:
Nominální teplota pro kalibraci p.č. 2*: (–11 ÷

Kalibrace:
Pořadové
číslo 1)

1*

2* 3)
3*

(10 ÷ 35) °C
+35) °C

Rozsah měřené
veličiny

Měřicí schopnost
2)
kalibrace [ ± ]

Trhací stroje a lisy,
pracovní měřidla síly

(0 ÷ 5) MN

IP 0960K072,
kap. 1 ÷ 5, 8
(ČSN EN 7500-1)

Napínací soupravy pro
předpjatý beton
Poměr deformace požadavky na zkušební lisy

(0 ÷ 5) MN

pro (0 ÷ 20) % MR
= 0,35 % MH
pro (20 ÷ 40) % MR
= 0,25 % MH
pro (40 ÷ 60) % MR
= 0,15 % MH
pro (60 ÷ 100) % MR
= 0,10 % MH
0,30 % MH

0÷1

0,12 % MH

IP 0960K088
(ČSN EN 12390-4,
příl. A)

Měřená veličina

Identifikace metody

IP 0960K008

1)

v případě, že laboratoř provádí kalibrace mimo/i mimo své stálé prostory, jsou tyto kalibrace u pořadového
čísla označeny hvězdičkou

2)

vyjádřená obdobně jako nejistota v souladu s požadavky dokumentu EA-4/02 při k = 2

3)

tento postup lze dále provádět na následujících detašovaných pracovištích:
- Metrologická laboratoř Freyssinet CS, a.s., Zápy 267, 250 01 Brandýs nad Labem
- Laboratoř Skanska, a.s., DSS, Vinohradská 88, 618 00 Brno

Vysvětlivky a zkratky:
- Interní postup (interní kalibrační postup zpracovaný KL)
- Měřená hodnota
- Měřicí rozsah

IP
MH
MR

Měřené přístroje či zařízení:
(v souladu s výše uvedeným přehledem měřených veličin a jejich rozsahu měření mohou být měřeny
následující typy přístrojů či zařízení)
Pořadové
číslo

1
2
3

Typ měřeného přístroje či zařízení

Trhací stroje a lisy
Pracovní měřidla síly
Napínací soupravy pro předpjatý beton
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Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
Kalibrační laboratoř TZÚS Praha, s.p. - pobočka TIS
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek
Obor měřené veličiny:

objem
Nominální teplota pro kalibraci:

Kalibrace:
Pořadové
číslo

Poměrný objem vzduchu

1

1)

Měřená veličina

Rozsah měřené
veličiny

Měřicí schopnost
1)
kalibrace [ ± ]

(0 ÷ 20) %

0,1 % pro dílek
stupnice . 0,1 %
0,2 % pro dílek
stupnice . 0,2 %
0,5 % pro dílek
stupnice . 0,5 %

(23 ± 10) °C

Identifikace metody

IP 0960K062
(ČSN EN 12350-7)

vyjádřená obdobně jako nejistota v souladu s požadavky dokumentu EA-4/02 při k = 2

Vysvětlivky a zkratky:
- Interní postup (interní kalibrační postup zpracovaný KL)

IP

Měřené přístroje či zařízení:
(v souladu s výše uvedeným přehledem měřených veličin a jejich rozsahu měření mohou být měřeny
následující typy přístrojů či zařízení)
Pořadové
číslo

1

Typ měřeného přístroje či zařízení

Měřicí přístroje pro zjišťování obsahu vzduchu v čerstvém betonu tlakoměrnou metodou
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Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
Kalibrační laboratoř TZÚS Praha, s.p. - pobočka TIS
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek
Pracoviště kalibrační laboratoře:
TZÚS Praha, s.p., pobočka 0400

2

Obor měřené veličiny:

Tolstého 447, 415 03 Teplice

teplota
Nominální teplota pro kalibraci:

Kalibrace:
Pořadové
číslo 1)

Měřená veličina

Přímoukazující teploměry,
teploměrná zařízení

1*

Rozsah měřené
veličiny

Měřicí schopnost
2)
kalibrace [ ± ]

(–40 ÷ 100) °C
(100 ÷ 250) °C
(250 ÷ 500) °C
(500 ÷ 900) °C
(900 ÷ 1200) °C

0,3 °C
0,4 °C
1,4 °C
1,9 °C
2,7 °C

(23 ± 5) °C

Identifikace metody

IP 0960K014

1)

v případě, že laboratoř provádí kalibrace mimo/i mimo své stálé prostory, jsou tyto kalibrace u pořadového
čísla označeny hvězdičkou

2)

vyjádřená obdobně jako nejistota v souladu s požadavky dokumentu EA-4/02 při k = 2

Vysvětlivky a zkratky:
- Interní postup (interní kalibrační postup zpracovaný KL)

IP

Měřené přístroje či zařízení:
(v souladu s výše uvedeným přehledem měřených veličin a jejich rozsahu měření mohou být měřeny
následující typy přístrojů či zařízení)
Pořadové
číslo

1
2

Typ měřeného přístroje či zařízení

Přímoukazující teploměry
Teploměrná zařízení
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Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005:
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
Kalibrační laboratoř TZÚS Praha, s.p. - pobočka TIS
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek
Pracoviště kalibrační laboratoře:
TZÚS Praha, s.p., pobočka 0200

3

Obor měřené veličiny:

Nemanická 441, 370 10 České Budějovice

teplota
Nominální teplota pro kalibraci:

Kalibrace:
Pořadové
číslo 1)

Měřená veličina

Přímoukazující teploměry,
teploměrná zařízení

1*

Rozsah měřené
veličiny

Měřicí schopnost
2)
kalibrace [ ± ]

(–40 ÷ 100) °C
(100 ÷ 250) °C
(250 ÷ 500) °C
(500 ÷ 900) °C
(900 ÷ 1200) °C

0,3 °C
0,4 °C
1,4 °C
1,9 °C
2,7 °C

(23 ± 5) °C

Identifikace metody

IP 0960K014

1)

v případě, že laboratoř provádí kalibrace mimo/i mimo své stálé prostory, jsou tyto kalibrace u pořadového
čísla označeny hvězdičkou

2)

vyjádřená obdobně jako nejistota v souladu s požadavky dokumentu EA-4/02 při k = 2

Vysvětlivky a zkratky:
- Interní postup (interní kalibrační postup zpracovaný KL)

IP

Měřené přístroje či zařízení:
(v souladu s výše uvedeným přehledem měřených veličin a jejich rozsahu měření mohou být měřeny
následující typy přístrojů či zařízení)
Pořadové
číslo

1
2

Typ měřeného přístroje či zařízení

Přímoukazující teploměry
Teploměrná zařízení

