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GP spol. s r.o., Rubešova2,120 00 Praha

Vodováha stavební: i: 60 cm; s digitálnírn sklonoměrem
BMI; typ IncliTronic plus
Ev.č. 101

Sada koncoqich měrek (0,5 - 100) mm, v.č. 34-866l6, Kalibrační list 6033_KL-M0057-16
Příměrné pravítko ev.ě. I7 4, Kalibrační list 6033-KL-S0236-13
Válec kolmosti, ev,č. il l49,Ka]lbrační list 6033-KL-D424-14
Koincidenční libela Zeiss, ev.č. 1 3 B0, Kalibrační list 403 l -KL-ÚO 1 05- 1 7

Metoda kalibrace: přírná

Podmínky prostředí: Teplota okolí: (20 * 0,5) oC

Nejistota měření: U : 0,70 mm/rn (pro libely), U: 0,1o (pro sklonorněr), U: 0,02 mm (pro rovinnost)
Starrdardní nejistota měření byla určena v souladu s dokumentem EA4l02. Uvedená rozšířená nejistota měření
je souČinem standardní nejistoty měření a koeficientu fr, který odpovídá pravděpodobnosti pokrytí přibtižně 95 oÁ,

což pro normální rozdělení odpovídá koeficientu rozšííení k: 2.

Výsledkv kalibrace:
Výsledky kalibrace byly získány za podmínek a s použitím postupů uvedených v tomto kalibračním Iistě a vzta-
hují se pouze k době a místu provedení kalibrace.

Datum vystavení:

Zákazník:

Měřidlo:
Výrobce; typ měřidla:
Identifrkační číslo:

Použité etalony:

Úchylka horizontální libely:
Uchy|ka verlikální libely:

Úchylka rovinnosti na spodní přírněrné ploše:

0,10 mm/m (20,63")
pololra bubliny je posunuta mimo střed o cca I7,5 mm/m

0.05 rnm

Sklonoměr:

Datum kalibrace:

Kalibraci provedl(a):

14. prosince 2017

Zástupce vedoucího
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Jaroslav klíma Ing. Duchoň

Tento dokument nesmí být bez písemného souhlastt provádějící laboratoře rozmnožován jinak než v celkovénl počtu listů.
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