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Obor měřené veličiny: Objem  

Kalibrace:  Nominální teplota pro kalibraci: (23 ± 3 ) °C 

 

Pořadové 

číslo   
Měřená veličina Rozsah měřené veličiny 

Měřicí schopnost 

kalibrace [ ± ] 1) 

Identifikace 

kalibračního postupu  

1. Objem  (0,5 až 1 000) µl 0,08 µl RHH-AKP-01 

(1 000 až 10 000) µl 0,10 µl 

(10 000 až 150 000) µl 0,34 µl 

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

 

 

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 
Typ měřeného přístroje či zařízení 

1. Pístové pipety, byrety, dávkovače 
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Obor měřené veličiny: Teplota  

Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci v laboratoři: (23 ± 5) °C 

 

Pořadové 

číslo   
1)

 
Měřená veličina Rozsah měřené veličiny 

Měřicí schopnost 

kalibrace [ ± ] 2) 

Identifikace 

kalibračního postupu  

1.* Teplota (-30 až +50) °C 0,12 °C RHH – AKP-02 

(50 až 140) °C 0,18 °C 

(140 až 250) °C 0,32 °C 

(250 až 650) °C 1,2 °C 

2.* Teplota (-80 až -40) °C 0,30 °C RHH – AKP-02 

(-40 až +50) °C 0,22 °C 

(50 až 150) °C 0,30 °C 

(150 až 250) °C 0,54 °C 

(250 až 500) °C 1,1 °C 

(500 až 800) °C 2,1 °C 

(800 až 1000) °C 2,8 °C 

 

  

  

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 
Typ měřeného přístroje či zařízení 

1. Elektronické teploměry – kalibrace pomocí kalibrační pícky 

2. Elektronické teploměry a měřící řetězce teploty včetně teplotních a klimatických 

komor 
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Obor měřené veličiny: Optické veličiny  

Kalibrace:  Nominální teplota pro kalibraci: (23 ± 2 ) °C 

 

Pořadové 

číslo   
1)

 
Měřená veličina Rozsah měřené veličiny 

Měřicí schopnost 

kalibrace [ ± ] 2) 

Identifikace 

kalibračního postupu  

1.* Lesk (0 až 100) GU 1,8 GU RHH-AKP-03 

1) v případě, že laboratoř je schopna provádět kalibrace 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 

 

 

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 
Typ měřeného přístroje či zařízení 

1. Leskoměry, leskoměrné etalony 
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Obor měřené veličiny: Relativní vlhkost  

Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci v laboratoři: (23 ± 5) °C 

 

Pořadové 

číslo   
1)

 
Měřená veličina Rozsah měřené veličiny 

Měřicí schopnost 

kalibrace [ ± ] 2) 

Identifikace 

kalibračního postupu  

1.* Relativní vlhkost (20 až 40) % RH 1,1 % RH RHH – AKP-04 

(40 až 70) % RH 1,2 % RH 

(70 až 90) % RH 1,3 % RH 

1) v případě, že laboratoř je schopna provádět kalibrace 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 

 

 

 

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 
Typ měřeného přístroje či zařízení 

1. Elektronické vlhkoměry a měřící řetězce vlhkosti včetně klimatických komor 

 

 

Vysvětlivky a zkratky: 

 

RH  – relativní vlhkost 

RHH-AKP  – kalibrační postup (interní postup kalibrace vypracovaný laboratoří) 


