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Obor měřené veličiny: Teplota 

Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: dle specifikace metody 

Pořadové 

číslo   
1)

 
Měřená veličina Rozsah měřené veličiny 

Měřicí schopnost 

kalibrace [ ± ] 2) 

Identifikace 

kalibračního postupu  

1 

 

 

 

 

 

1* 

Odporové snímače teploty 

 

 

 

 

 

Odporové snímače teploty 

(−40 ÷ <0) °C 

0 °C 

(>0 ÷ 100) °C 

(>100 ÷ 200) °C 

(>200 ÷ 420) °C 

(>420 ÷ 660) °C 

(−40 ÷ <0) °C 

0 °C 

(>0 ÷ 200) °C 

 (>200 ÷ 420) °C 

(>420 ÷ 660) °C 

0,06 °C 

0,04 °C 

0,06 °C 

0,08 °C 

0,25 °C 

0,35 °C 

0,20 °C 

0,05 °C 

0,20 °C 

0,30 °C 

0,40 °C 

KL-PM-0001, v.2.03 

KL-PM-0004, v.2.04 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2* 

Termoelektrické snímače 

teploty 

etalon Pt 100 

 

etalon TST typ S, B 

 

 

 

 

 

Termoelektrické snímače 

teploty 

etalon Pt 100 

 

 

etalon TST typ N 

  

(−40 ÷ 200) °C 

(>200 ÷ 660) °C 

 (>400 ÷ 700) °C 

(>700 ÷ 900) °C 

(>900 ÷ 1100) °C 

(>1100 ÷ 1200) °C 

(>1200 ÷ 1400) °C 

(>1400 ÷ 1553) °C 

 

 0 °C 

(>0 ÷ 200) °C 

(>200 ÷ 660) °C 

 (>400 ÷ 600) °C 

(>600 ÷ 900) °C 

(>900 ÷ 1100) °C 

 

0,3 °C 

0,4 °C 

1,1 °C 

1,2 °C 

1,4 °C 

1,6 °C 

1,9 °C 

2,2 °C 

 

0,3 °C 

0,4 °C 

0,6 °C 

1,5 °C 

2,5 °C 

2,8 °C 

KL-PM-0002, v.2.04 

KL-PM-0004, v.2.04 

 

3 

 

 

 

 

 

3* 

Číselníkové teploměry 

 

 

 

 

 

Číselníkové teploměry 

 

 

 

 

(−40 ÷ <0) °C 

0 °C 

(>0 ÷ 100) °C 

(>100 ÷ 200) °C 

(>200 ÷ 420) °C 

(>420 ÷ 660) °C 

(−40 ÷ <0) °C 

0 °C 

(>0 ÷ 200) °C 

(>200 ÷ 420) °C 

(>420 ÷ 660) °C 

0,06 °C 

0,04 °C 

0,06 °C 

0,08 °C 

0,25 °C 

0,35 °C 

0,20 °C 

0,05 °C 

0,20 °C 

0,30 °C 

0,40 °C 

KL-PM-0005, v.2.03 
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Pořadové 

číslo   
1)

 
Měřená veličina Rozsah měřené veličiny 

Měřicí schopnost 

kalibrace [ ± ] 2) 

Identifikace 

kalibračního postupu  

4 

 

 

 

 

 

 

 

4* 

Simulace odporových snímačů 

teploty 3) 

 

 

Simulace termoelektrických 

snímačů teploty 

(K,J,N,S,B,R,…) 3,4) 

 

Simulace odporových snímačů 

teploty 3) 

 

 

 

Simulace termoelektrických 

snímačů teploty 

(K,J,N,S,B,R,…) 3,4) 

 

(>0 ÷ 600) Ω 

 

(>600 ÷ 6000) Ω 

 

(-10 ÷ 100) mV 

 

 

 

(>0 ÷ 400) Ω 

 

(>400 ÷ 4000) Ω 

 

 

(-10 ÷ 100) mV 

 

 

 

0,006 % z MH       

+ 4 mΩ 

0,006 % z MH       

+ 40 mΩ 

0,004 % z MH       

+ 2,4 µV 

 

 

0,02% z MH  

+ 20 mΩ 

0,02% z MH 

+ 300 mΩ 

 

0,02% z MH 

+ 3 µV 

 

 

KL-PM-0006, v.1.00 

 

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 M:2013 při k = 2 
3) při výpočtu CMC pro konkrétní měřidlo je třeba zohlednit citlivostní koeficient (°C/Ω), (°C/µV), (°C/mA) 
4) při použití vnitřní kompenzace srovnávacího konce je třeba zahrnout nepřesnost realizace studeného konce 

ve výši ±0,3 °C 

Vysvětlivky a zkratky: 

KL-PM -  Interní kalibrační postup zpracovaný kalibrační laboratoří 

TPM -  Technický předpis metrologický 

TST -  Termoelektrický snímač teploty 

 

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 Odporové snímače teploty (bez převodníku / s převodníkem) 

2 Termoelektrické snímače teploty (bez převodníku / s převodníkem) 

3 Číselníkové teploměry 

4 Převodníky teploty, zobrazovače, regulátory a měřící řetězce se snímači teploty 
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Obor měřené veličiny: Tlak 

Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: dle specifikace metody 

Pořadové 

číslo   
1)

 
Měřená veličina Rozsah měřené veličiny 

Měřicí schopnost 

kalibrace [ ± ] 2) 

Identifikace 

kalibračního postupu  

1 

 

 

 

 

 

 

 

1* 

Relativní tlak - podtlak 

- medium dusík (vzduch)  

 

Relativní tlak - přetlak 

- medium dusík (vzduch)  

  do 14 MPa 

- medium olej do 60 MPa 

- destilovaná voda do 70 MPa 

Relativní tlak - podtlak 

- medium dusík (vzduch)  

 

Relativní tlak - přetlak 

- medium dusík (vzduch)  

  do 14 MPa 

- destilovaná voda do 70 MPa 

 

-95 kPa ÷ -7 kPa 

-7 kPa ÷ 0 kPa 

 

(0 ÷ 14) kPa 

(>0,014 ÷ 14) MPa 

(>14 ÷ 60) MPa 

(>60 ÷ 70) MPa 

 

-95 kPa ÷ -7 kPa 

-7 kPa ÷ 0 kPa 

 

(0 ÷ 14) kPa 

(>0,014 ÷ 14) MPa 

(>14 ÷ 70) MPa 

 

0,04 % z MH 

0,0028 kPa 

 

0,0028 kPa 

0,02 % z MH 

0,03 % z MH 

0,10 % z MH 

 

0,04 % z MH 

0,0028 kPa 

 

0,0028 kPa 

0,02 % z MH 

0,10 % z MH 

KL-PM-0101, v.2.03 

KL-PM-0102, v.2.03 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2* 

Absolutní tlak 

- medium dusík (vzduch)  

  do 14 MPa 

 

- medium olej do 60 MPa 

 

- destilovaná voda do 70 MPa 

 

Absolutní tlak 

- medium dusík (vzduch)  

  do 14 MPa 

 

- destilovaná voda do 70 MPa 

 

(>5 ÷ 70) kPa 

(>0,07 ÷ 14) MPa 

 

(>14 ÷ 60) MPa 

 

(>60 ÷ 70) MPa 

 

 

(>5 ÷ 70) kPa 

(>0,07 ÷ 14) MPa 

 

(>14 ÷ 70) MPa 

 

0,028 kPa 

0,02 % z MH + 

0,014 kPa 

0,03 % z MH + 

0,1 kPa 

0,10 % z MH + 

0,1 kPa 

 

0,028 kPa 

0,02 % z MH + 

0,014 kPa 

0,10 % z MH + 

0,1 kPa 

KL-PM-0101, v.2.03 

KL-PM-0102, v.2.03 

 

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 

Vysvětlivky a zkratky: 

KL-PM -  Interní kalibrační postup zpracovaný kalibrační laboratoří 

MH -  Měřená hodnota 

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 Deformační a elektromechanické tlakoměry. 
 


