
  
 

  

Počet strán: 2 

  

  
 

CCEERRTTIIFFIIKKÁÁTT  TTYYPPUU  MMEERRAADDLLAA  

č. 022/1/173/21  zo dňa 20.09.2021 

 
Slovenský metrologický ústav v súlade s ustanovením § 6 ods. 2 písm. k)   zákona č. 157/2018 Z. z. 

o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona  č. 198/2020 Z. z.  (ďalej len 

"zákon")  na základe žiadosti číslo 361765 vydáva podľa § 21 ods. 1 zákona toto rozhodnutie, ktorým 

sscchhvvaaľľuujjee  ttyypp  mmeerraaddllaa  

Názov meradla:   Prevodník tlaku  

Typ:        Cerabar M 

Žiadateľ:     TRANSCOM TECHNIK, spol. s r. o.,Bratislava 

IČO:       31 386 547 

Výrobca:     Endress+Hauser SE + Co. KG, Nemecká spolková republika  

 

Týmto certifikátom sa podľa § 20 ods. 1 zákona potvrdzuje, že uvedený typ meradla vyhovuje 

svojimi technickými charakteristikami, metrologickými charakteristikami a konštrukčným 

vyhotovením požiadavkám na daný druh určeného meradla ustanovenými v prílohe č. 38                          

"Prevodníky tlaku" k vyhláške  ÚNMS SR č. 161/2019 Z. z.  o meradlách a metrologickej 

kontrole  (ďalej len vyhláška č. 161/2019 Z. z.). 

 Základné technické charakteristiky a metrologické charakteristiky meradla a výsledky 

technických skúšok a zistení o splnení požiadaviek na daný druh meradla sú uvedené v protokole 

č. 037/300/173/21  zo dňa 17.09. 2021 vydanom Slovenským metrologickým ústavom. 

Uvedenému typu meradla sa prideľuje značka schváleného typu: 
  

TTSSKK  117733//2211  --  002222 
 

Dovozca je povinný podľa § 12  ods. 3  zákona umiestniť na meradle značku schváleného typu  a podľa               

§ 26 ods. 4  zákona zabezpečiť prvotné overenie meradla pred jeho uvedením na trh.   

 

Platnosť do: 20. septembra  2031 
  

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odvolanie na Úrad                             

pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, P.O.BOX 76, 810 05 

Bratislava prostredníctvom Slovenského metrologického ústavu.  

 

. 

 

 
 

      Ing. Maroš Kamenský, MBA 
generálny riaditeľ 
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Popis meradla: 

Prevodníky tlaku radu Cerabar M v prevedení PMC 51 sú prevodníky tlaku so snímačom tlaku pracujúcim 

na základe kapacitného snímania priehybu keramickej meracej membrány, ktorý prevádza meranú hodnotu 

tlaku na elektrický výstupný prúdový signál (4 až 20) mA.  

Prevodníky tlaku  Cerabar M v prevedení PMP 51, 55 sú prevodníky tlaku so snímačom tlaku pracujúcom 

na princípe piezoelektrického snímania priehybu kovovej membrány, ktorý sa prevádza na elektrický 

výstupný prúdový signál (4 až 20) mA.  

Elektronická časť prevodníka tlaku je zabudovaná do telesa prevodníka. Na telese je umiestnený nástavec 

pre prívod meraného tlaku. 

Prevodníky tlaku podporujú aj komunikačný protokol HART. 
 

Názov meradla:  Prevodník tlaku 

Typ meradla:  Cerabar M  

Vyhotovenia: PMP51,  PMC51, PMP55 

 

Základné technické charakteristiky: 
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-10 až 10 -40 až 40 

0 až 25 0 až100 -25 až 25 -100 až100 

0 až 40 0 až 200 -40 až 40 -100 až 200 

0 až100 0 až 400 -100 až100 -100 až 400 

0 až 200 0 až 1000 -100 až 200 -100 až 1000 

0 až 400 0 až 4000 -100 až 400 -100 až 4000 

0 až 1000 0 až 10000 -100 až 1000 -100 až 10000 

0 až 4000 0 až 40000 -100 až 4000 -100 až 40000 

  

Základné metrologické charakteristiky: 
Trieda presnosti: 0,25  podľa prílohy č. 38 k vyhláške č.161/2019 Z .z.: 

 

Overenie meradla: 
Prvotné a následné overenie sa vykonáva podľa prílohy č. 38. k vyhláške č. č.161/2019 Z. z. Meradlo, 

ktoré pri overení vyhovie stanoveným požiadavkám sa označí overovacou značkou a vydá sa k nemu 

certifikát o overení. 

Čas platnosti overenia meradla je podľa prílohy č. 1. k vyhláške č. č.161/2019 Z. z.: 

podľa položky:   1.3.6    2 roky 

podľa položky:  1.3.23   5 rokov 

podľa položky:  2.3.3    1 rok 

podľa položky:  3.5   2 roky 

 

 

 Umiestnenie overovacej značky: 
Overovacia značka sa nalepí na základné teleso. 

Zabezpečenie meradla: Prestavenie zabezpečovacej prepojky (symbol kľúča) do polohy ON a 

zaplombovanie ochranného krytu. 

 

 

 
Tento certifikát môže byť rozmnožovaný len celý a nezmenený. 

Rozmnožovať jeho časti možno len s písomným súhlasom Slovenského metrologického ústavu. 

 Certifikát je vyhotovený v  dvoch rovnopisoch, jeden pre zákazníka a druhý pre Slovenský metrologický ústav. 










