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PŘEDMLUVA 

 
Záměrem tohoto revidovaného dokumentu je poskytnout vodítko všem, kteří jsou zainteresováni 
na aplikaci Směrnice Rady 90/384/EEC ve znění Směrnice 93/68/EEC o vahách s 
neautomatickou činností (NAWI). 
 
Tento dokument poskytuje záznam pokračující práce pracovní skupiny 2 WELMECU v oblasti 
obecného použití samotné směrnice a navíc se snaží dát informace, které jsou charakteristické pro 
jednotlivé členské země. 
 
Tento dokument je jednou z mnoha příruček, publikovaných WELMECEM, k poskytnutí vodítka 
výrobcům měřicích přístrojů a notifikovaným subjektům, odpovědným za posuzování shody 
jejich výrobků. Příručky mají výhradně informační charakter a nestanovují žádná omezení nebo 
dodatečné technické podmínky mimo těch, které jsou obsaženy v příslušných  směrnicích EC 
(ES). Lze akceptovat i alternativní přístupy, ale vodítko, poskytnuté tímto dokumentem, 
představuje pohled  WELMECU považovaný za nejvhodnější praxi k následování. 
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1  ES certifikát o schválení typu (TAC) a formát čísla certifikátu 
 
Pro ES certifikát o schválení typu se předkládá pracovní dokument, zahrnující požadavky 
Směrnice 90/384/EEC, příloha II.1.4. Záměrem je, aby dokument obsahoval certifikát nejlépe na 
samostatné stránce s následnou popisnou přílohou. 
 
Níže uváděné uspořádání je příkladem zvažovaného vhodného formátu, nicméně, lze uplatnit i 
jiné složení. 
 
 

ES CERTIFIKÁT O SCHVÁLENÍ TYPU č. ..... 
 

(název a popis typu) 
 

[Poznámka: ačkoliv se toto uvádí níže, nabízí se opakování jako pomůcka k větší přehlednosti] 
 
Vydáno kým  (Jméno notifikované osoby) 

(adresa - volitelné) 
 

v souladu s  (Nařízení provádějící směrnici .....) 
 
určeno komu (výrobce a/nebo pověřený zástupce se souhlasem, jméno 

a adresa) 
 
jde o  (název a typ zařízení, stručná charakteristika; například 

pro váhu: třída přesnosti, Max, Min, e, 
rozsah teploty (pokud se liší od -10 °C do +40 °C) 

 
platné do (datum) 
 
Základní charakteristiky, podmínky schvalování a zvláštní podmínky, pokud existují, se uvádějí 
zde v této příloze, která tvoří součást schvalovacích dokumentů a obsahuje … stránek. 
 
Podpis: 
 
Jméno a adresa notifikovaného subjektu: 
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POPISNÁ PŘÍLOHA K CERTIFIKÁTU ES O SCHVÁLENÍ TYPU č.... 

 
1  Název a typ zařízení 
 
2  Popis funkce zařízení (včetně fotografií, schématických pohledů, rozložených pohledů a 

seznamu zařízení apod.) 
 
3  Technické údaje (včetně tabulky snímačů zatížení a seznamu výkresů mechanické 

kontrukce) 
 
4  Periferní zařízení a rozhraní 
 
5  Schvalovací podmínky (například: zvláštní nápisy) 
 
6  Zvláštní podmínky pro ověření 
 
7  Umístění zajišťovacích a ověřovacích značek 
 
8  Umístění značky shody CE a nápisů 
 

OBSAH DOKUMENTACE, UDRŽOVANÉ NOTIFIKOVANÝM SUBJEKTEM 
 

1  Specifikace výrobku 
 

Obsah: Popis 
Výkresy 
Bloková schémata 
Postupové diagramy 
Schémata zapojení 
 

2  Zpráva o zkoušce 
(včetně vysvětlení, jak dodržet základní požadavky) 
 

3  Zkušební výsledky 
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NAWI formát čísla certifikátu ES o schválení typu 
 
Následující tabulka předvádí formu identifikačních čísel osvědčení. 
 

ZEMĚ FORMÁT ČÍSLA POZNÁMKY 
RAKOUSKO A XXXX/YY - 
BELGIE B-YY-MMMXXX - 
KYPR CY-YY-XX - 
ČESKÁ REPUBLIKA TCM 128/YY-XXXX 128=NAWI 
DÁNSKO DK 0199.XXXX 

DK 0200.XXXX 
0199 & 0200 = Číslo notifikované osoby 

ESTONSKO - - 
FINSKO FI YY.1.X 1 = NAWI 

Před 1. lednem 1997 byl FI X.1.YY 
FRANCIE F-YY-A-XXX 

YY.00.620.XXX.0 
LNE: A = NAWI 
SDM: 00 = SDM pro legální metrologii; 
620 = NAWI; 0 = Evropská platnost 

NĚMECKO D YY-09-XXX 09 = NAWI 
ŘECKO Φ2-ΧΧΧ/ΥΥ - 
MAĎARSKO Th-XXXX/Z/YY - 
ISLAND - - 
IRSKO IRLXXX/YY - 
ITÁLIE I YY-XXX - 
LOTYŠSKO - - 
LITVA - - 
LUXEMBURG - - 
MALTA MT XXX.YY - 
NIZOZEMSKO TXXXX - 
NORSKO NXX/YY - 
POLSKO ZT XXX/YYYY - 
PORTUGALSKO - - 
SLOVENSKO SK YY-XXX - 
SLOVINSKO SI YY-05-XX 05 = AWI a NAWI 
ŠPANĚLSKO E YY-00-XXX 

E YY-02-XXX 
00 = Centro Español de Metrología (CEM)
02 = Generalitat de Cataluña 

ŠVÉDSKO S-MMMMXX - 
ŠVÝCARSKO CH-WV-YYXXX-EE W = AWI a NAWI 
VELKÁ BRITÁNIE UK XXXX - 
 
Poznámka: 
YYYY = rok; YY = poslední dvě číslice roku; X→ = sekvenční číselný identifikátor; 
MMM = Číslo výrobce; Z = Podací číslo nebo číslo revize, V = Dílčí specifikace, 
EE = Doplňky osvědčení. 
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2 Kritéria pro dodatky k ES certifikátu o schválení typu 
 
2.1 Požadavky, týkající se úprav schvalovaného typu jsou stanoveny v bodu 1.7 přílohy II této 
Směrnice. Směrnice požaduje, aby žadatel informoval notifikovanou osobu, která vydala 
certifikát o schválení typu, o každé úpravě schváleného typu. 
 
2.2 Ne všechny úpravy schváleného typu vyžadují dodatek k ES certifikátu o schválení typu. 
 
2.3 Zkušenost, vyjádřená obecně pracovní skupinou, je taková, že pro každou výměnu dílu, 
zařízení nebo dílčí sestavy atd., která má funkci na dráze měření, (tj. od nosiče zatížení k 
zobrazení a tisku) je nutno obdržet dodatečný souhlas. 
 
Tam, kde dochází k výměně analogového dílu, je třeba provést testy k obdržení dodatečného 
souhlasu, např. snímače zatížení, analogové PCB (včetně AD převodníků). Zohlední se i 
výsledky dříve provedených testů. 
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3 Rozhodnutí  o obecném použití 
 
Následuje seznam rozhodnutí, dosažených společným používáním podle základních požadavků. 
(V mnoha oddílech se odkazuje na číslo jednání pracovní skupiny 2 WELMECU a buď 
položkové číslo zápisu, nebo číslo rozhodnutí). 
 
3.1  Všeobecně 
 
Souhrn 
 
3.1.1  Stálost rovnovážné polohy 

3.1.1.1  Indikace nestabilního vyvážení 
3.1.1.2 Zkouška stálého vyvážení 

3.1.2  Vypočítaná hmotnost 
3.1.3  Zařízení třídy I; d<0.1 mg 
3.1.4  Použití lomených nul 
3.1.5  Neautorizované překlady ES Certifikátu o schválení typu 
3.1.6  Snímače zatížení 

3.1.6.1 Barometrický tlak 
3.1.6.2  Snímače zatížení testované v prostředí bez vlhkosti (NH) 
3.1.6.3 Digitální snímače zatížení – kompatibilní formy 
3.1.6.4  R60 Certifikáty o shodě 
3.1.6.5 Minimální návratnost výstupu mrtvé váhy (více intervalů nebo vícenásobný rozsah) 
3.1.6.6 Q-faktor v kompatibilních formách 
3.1.6.7  Hermeticky utěsněné snímače zatížení 
3.1.6.8  Snímač zatížení nepřístupný při ověření 
3.1.6.9  Zajištění přípojek snímače zatížení 
3.1.6.10  Délka kabelu snímače zatížení 

3.1.7  Zařízení s provozním režimem, který se neshoduje se základními požadavky a „červeným 
M“ 

3.1.8  Značky ověření 
3.1.8.1 Aplikace zeleného štítku M a červeného symbolu M 
3.1.8.2 Štítky se „zeleným M“ u systémů POS 
3.1.8.3  Indikátor se „zeleným M“ 
3.1.9  AWI/NAWI; pomůcka ke klasifikaci 
3.1.10 Identifikace softwaru uloženého v EPROM 
3.1.11  Viditelnost označení CE 
3.1.12  Symboly měny 
3.1.13  Váhy s neautomatickou činností umístěné na vozidle 

3.1.13.1 Testování náklonu 
3.1.13.2  Vozidla pro odvoz odpadu 
3.1.13.3  Váhy poháněné energií vozidla 

3.1.14  Více než jeden provozní režim (např. s jedním rozsahem, více rozsahy, rozsahem s více 
dílky) 

3.1.15  Max, Min, e a d, a další označení/nápisy 
3.1.16  Kombinované a vícemostní váhy 
3.1.17  Certifikát o schválení typu – datum platnosti a prodloužení 
3.1.18  Hmotnostní čárkové kódy 
3.1.19  Doplňkové údaje v  anglických mírách a váhách 
3.1.20  Pojízdná mostní váha 
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3.1.21  Náhodné opakování vážené položky 
3.1.22  Prozatimní dodržování Přílohy I směrnice 90/384/EEC 
3.1.23  Vyznačení čísla osvědčení o zkoušce na modulu nebo periferním zařízení 
3.1.24  Prohlášení o shodě 

3.1.24.1 Prohlášení o shodě a použití 1.2(b)  
3.1.24.2  Prohlášení o shodě – odpovědnost výrobce 
3.1.24.3  Prohlášení o shodě – dokumentace o kompatibilitě 

3.1.25  Vážení kapalin, používaných v klimatizaci 
3.1.26  Zapečetění - otisky 
3.1.27  Test certifikát softwaru 
3.1.28  Označení CE – rok připojení 
3.1.29  Zkouška napájení a režim vysokého rozlišení 
3.1.30  Vícenásobné indikátory v Certifikátu o schválení typu  
3.1.31  Blokovaná tlačítka 
3.1.32  Hodnot vážení vah s neautomatickou činností na sestavách 
3.1.33  Více výrobců - ukazatele 
3.1.34  Ověření – záznam výsledků 
3.1.35  Digitální ukazatele 
3.1.36  Automatický přepínač vícerozsahové NAWI na Maxi + 9e 
3.1.37  Zaokrouhlování ceny v euro 
3.1.38  Automatická vlastní kalibrace 
3.1.39  Poštovní váhy s neautomatickou činností 
3.1.40  Počet hodnot dílku stupnice pro NAWI a modul 
3.1.41  Mostní váhy pod -10°C 
3.1.42  Paměťové zařízení  s test certifikátem 
3.1.43  Zkouška doby ohřevu 
3.1.44  Zkouška stálosti měřicího rozpětí 
3.1.45  Přesnost nastavení nuly a táry 
3.1.46  Zkouška excentricity (excentrické zatížení) 
3.1.47  Zkoušky rušení 
3.1.48  Ukazatel nájklonu – omezující hodnota 
3.1.49  Odolnost rozhraní 
3.1.50  Lokalizace významné chyby 
3.1.51  Zajištění přístupu k provozním funkcím přes menu 
3.1.52  Označení rozsahu tára zařízení 
3.1.53  Chybějící výsledky vážení ve zprávě EMC 
 
Rozhodnutí 
 
3.1.1  Stálost rovnovážné polohy 
 
3.1.1.1 Indikace nestabilní roznovážné polohy (BCR vzájemné porovnání – viz Oddíl 4) 
 
Použití blikajících kontrolek jako signálu o nestabilitě vyvážení se uvažuje jako přijatelné pouze 
u zařízení, která nejsou určena pro přímý prodej veřejnosti a poté především u zařízení k 
laboratornímu použití. 
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3.1.1.2 Zkouška stálosti rovnovážné polohy (Jednání 20, bod 7; BCR vzájemné porovnání - 

viz oddíl 4) 
 

Zkoušku, uvedenou v oddílu A.4.12 of EN45501 lze vykládat různým způsobem a stává se stále 
větším problémem se zvyšující se rychlostí A/D převodníků. Poruchy při ruční obsluze by se 
měly ošetřit během spouštění příkazu pro tisk nebo ukládání dat. Toto se rovněž uplatňuje při 
zkouškách stability nastavení nuly a táry. Kontrola dokumentace se nepovažuje za dostatečnou. 
 
3.1.2  Vypočítaná hmotnost (Jednání 10, Rozhodnutí 10) 
 
Tam, kde údaj představuje skutečné stanovení hmotnosti, potom musí údaj přihlédnout k 
povolené chybě a musí být udaný ve správném formátu. 
 
Pokud se brutto, netto a tara hmotnosti tisknou společně, lze hmotnost vypočítat ze dvou 
stávajících údajů. V případě zařízení s vícenásobným dílkem by se měla vypočítaná hodnota 
tisknout s poslední výraznou číslicí, která nevyžaduje zaokrouhlení na odpovídající hodnotu dílku 
stupnice. 
 
Každý výpis hodnot vypočítané hmotnosti by se měl identifikovat jako hodnoty vypočítané 
hmotnosti. 
 
3.1.3  Zařízení třídy I; d<0.1 mg (Jednání 10, Rozhodnutí 11) 
 
U zařízení třídy I, kde je d<0.1 mg, se nemusí zařízení označovat odlišnými číslicemi, pokud se 
zařízení používá pro aplikace podle článku 1.2(a) jiné než odrážka 1 nebo 6. Toto omezení je 
třeba zahrnout do osvědčení ES o schválení typu. 
 
3.1.4  Použití lomených nul (Jednání 10, Rozhodnutí 12) 
 
Použití lomených nul je obecně přijatelné, pokud se jedná o jednoznačnou prezentaci. 
 
3.1.5  Neautorizované překlady osvědčení ES o schválení typu (Jednání 10, 

Rozhodnutí 13) 
 

Výrobce zodpovídá za vypracování osvědčení ES o schválení typu (TAC) v jazyku, nezbytném k 
ověření EC. Výrobce může vyhotovit neautorizované překlady; nicméně oficiální verzí zůstává 
verze, připravená notifikovaným subjektem, který udělil osvědčení ES o schválení typu. 
 
Všechny překlady by měly používat terminologii, výslovně stanovenou v EN 45501. Odkazuje se 
rovněž na označení jazyků v oddílu 9. 
 
3.1.6  Snímače zatížení 
  
3.1.6.1 Zkoušky barometrického tlaku pro snímače zatížení (Jednání 8, Rozhodnutí 6) 
 
Tam, kde konstrukce snímače zatížení neumožňuje jeho přezkoušení na účinky barometrického 
tlaku, lze zkoušku prohlásit za neproveditelnou a ve zkušebním protokolu se uvede důvod 
neprovedení zkoušky. 
 



12 

3.1.6.2 Snímače zatížení testované v prostředí bez vlhkosti (NH) (Jednání 11, Rozhodnutí 4) 
 
Při použití spojení modulární konstrukcí není snímač zatížení označený NH povolený k zahrnutí 
do TAC, dokud se u snímače zatížení neprovedla zkouška ve vlhkém prostředí podle EN45501, 
úplném měřicím zařízení nebo měřicím prvku. 
 
3.1.6.3 Digitální snímače zatížení – kompatibilní formy (Jednání 17, Bod 7) 
 
Digitální snímače zatížení různých výrobců se liší nastavením jejich propojení a nemohou být 
normálně zaměňovány. Proto v současné době by se měly kompatibilní formy omezit pouze na 
analogové snímače zatížení. Digitální snímače zatížení by se měly schvalovat pouze v kombinaci 
s příslušnými indikátory. 
 
3.1.6.4 R60 certifikáty o shodě (Jednání 18, Bod 19; Jednání 21, Bod 25) 
 
Oddíl 1 bodu A.5 WELMECU 2.4 se vykládá v tom smyslu, že pro modulární přístup jsou 
přijatelné pouze R60 certifikáty vydané notifikovaným subjektem zodpovědným za přezkoušení 
typu podle Směrnice 90/384/EEC, bez ohledu na dohody o vzájemném uznávání, sjednanými 
některými notifikovanými subjekty s organizacemi mimo působení WELMEC. 
 
3.1.6.5 Minimální výstup při návratu mrtvého zatížení (vícenásobné dílky nebo vícenásobný 
rozsah) 

(Jednání 9, Rozhodnutí 8) 
 
Požadavek oddílu 4.12.2 normy EN45501 se vztahuje na zařízení s více dílky nebo 
vícenásobným rozsahem uplatněním následujícího vzorce pro minimální návratnost výstupu 
mrtvé váhy: 

 
3.1.6.6 Q-faktor ve výpočtech (formulářích) kompatibility (Jednání 19, Bod 16) 
 
Následující bylo odsouhlaseno jako možný přístup k výpočtu přibližného Q-faktoru. 
 
EN45501/R76 v oddílu 4.12.1 “Maximální kapacita snímače zatížení” uvádí, že korekční faktor 
Q>1 zvažuje možné účinky výstředného zatížení, vlastní hmotnosti nosiče zatížení, počáteční 
rozsah nastavení nuly a nejednotné rozložení zátěže. Používá se k výpočtu, zda kapacita snímače 
zatížení odpovídá danému účelu a zamezuje přetížení snímač zatížení. 
 
U mnoha konvenčních vážicích zařízení, kde výrobce poskytl 2-3 trojnásobnou možnost přetížení 
snímače zatížení, není Q faktor důležitý. Nicméně u některých typů zařízení například u vah s 
vidlicovými zvedáky, kde přední koncové snímače zatížení mohou podléhat přetížení, je Q faktor 
nezbytný, nakolik zde existuje riziko nerovnoměrného rozložení břemene.  
Následující vzorec obsahuje prvek pro toto nerovnoměrné rozložení zatížení (NUD): 

buď 

nebo 

zařízení s více dílky

vícerozsahová zařízení
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Typické hodnoty pro NUD by měly činit 50% maxima pro váhy vidlicových zvedáků a mostní 
váhy a 20% maxima pro ostatní konvenční zařízení. 
 
Například, jestliže je: 
 
mrtvá váha ~ 20% maxima, 
doplňková tára ~ 10% maxima, 
počáteční nastavení nuly ~ 20% maxima, 
a NUD ~ 50% of Max (váha vidlicového zvedáku) 
 

potom:    
 
3.1.6.7 Hermeticky utěsněné snímače zatížení (Jednání 20, Bod 18) 
 
Všechny snímače zatížení, které označeny „NH“ se musí podrobit zkoušce ve vlhkém prostředí, 
bez ohledu na to, zda se považují za „hermeticky utěsněné“, či nikoliv. 
 
3.1.6.8 Snímač zatížení nepřístupný při ověření (Jednání 21, Bod 15) 
 
U mnoha vah s neautomatickou činností není možné zkontrolovat, že byl namontován správný 
Snímač zatížení bez částečné demontáže této váhy. 
 
K ověření EC výrobce vydává prohlášení o shodě a testy ověřovatele. Proto ověřovatel nemusí 
kontrolovat snímač zatížení. 
 
Pravidelné ověřování nebo sledování trhu probíhá při dodržení národních právních předpisů a 
shoda typu může nebo nemusí být zahrnuta. Zařízení lze otevřít, existuje-li podezření, že byl 
namontován nesprávný snímač zatížení. 
 
3.1.6.9 Zajištění přípojek Snímač zatíženíů (Jednání 23, Bod 5) 
 
Analogové přípojky snímače zatížení budou zajištěny a podrobnosti o tomto zajištění se objeví v 
osvědčení o schválení typu. 
 
V případě potřeby se zajistí digitální přípojky snímače zatížení. 
 
3.1.6.10 Délka kabelu snímače zatížení (Jednání 23, Bod 17) 
 
Pokud se použije propojovací krabice, potom se kabel snímače zatížení definuje jako kabel od 
vlastního snímač zatížení k prppojovací krabici a za indikátor je považován indikátor včetně 
kabelu z indikátoru k propojovací krabici. 
 
Okruh pro vyrovnání teploty snímače zatížení odpovídá standardní délce kabelu, s níž se snímač 
zatížení vyrábí. Tento kabel nelze zkracovat, prodlužovat nebo upravovat, protože by mohlo 
docházet k nesprávnému vyrovnávání teploty. 

Max+mrtvá váha+dopl. tára+počáteční nastavení nuly+NUD
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Tato příručka  se neaplikuje na digitální snímače zatížení nebo snímače zatížení se 6 vodiči 
použitých u příslušného símače zatížení. 
 
3.1.7 Zařízení s provozním režimem, který se neshoduje se základními požadavky a použití 

„červeného M“ (Jednání 11, Bod 4; Jednání 23, Bod 12) 
 
Následující příklad poskytuje přijatelné řešení: 
 
Zařízení třídy I a II, která nejsou určena pro přímý prodej veřejnosti mohou zahrnout údaj o  
hmotnosti na základě procentuální hodnoty, která nemusí splňovat základní požadavky za 
předpokladu, že symbol omezeného použití („červené M“), odkazovaný v článku 12 této 
Směrnice se zobrazuje, kdykoliv je režim procentuálního vyjádření v činnosti. 
 
Výrobce prohlašuje v návodu k obsluze, že provozní režim procentuálního vyjádření není 
dostupný pro aplikace 1.2(a) podle této Směrnice. 
 
Všimněte si, že tento koncept není považován za přijatelný u zařízení třídy III nebo IV. 
 
3.1.8 Značky ověření 
 
3.1.8.1 Aplikace zeleného štítku M a červeného symbolu M (Jednání 11, Rozhodnutí 3) 
 
Odkazuje se na oddíly 3 a 10 příručky WELMECU 3.1 (dříve WELMEC 5) „Směrnice 
90/384/EEC: Vysvětlení a výklad“ pro obdržení dalších informací. 
 
Štítek se zeleným M nemusí být fyzicky štítkem, ale může mít alternativní podobu, pokud 
zůstává viditelný, lehce čitelný a nesmazatelný. 
 
3.1.8.2 Štítky se „zeleným M“ u systémů POS (Jednání 17, Bod 20) 
 
Systém vážení POS lze připojit k mnoha zařízením např. displeje, klávesnice, tiskárny, zásuvce 
pokladny a snímačům čárkového kódu. U takového systému, pokud se ověřuje, je štítek se 
„zeleným M“ na vlastním POS dostačující. Jestliže se připojí zařízení pro ukládání dat, potom by 
rovněž mělo mít vlastní štítek se „zeleným M“. 
 
3.1.8.3 Indikátor se „zeleným M“ (Jednání 17, Bod 20) 
 
Indikátor by měl mít štítek se „zeleným M“ pouze, když je součástí ověřovaného systému vážení. 
Samotný indikátor jako předmět prodeje by proto neměl mít „zelené M“ a rovněž indikátor, který 
se používá pouze pro neobchodní účely. 
 
3.1.9 AWI/NAWI; pomůcka ke klasifikaci (Jednání 11, Rozhodnutí 8) 
 
Následující výklad definice váhy s neautomatickou činností (NAWI) nebo automatické váhy 
(AWI) je míněný jako pomůcka pouze v případě pochybností při aplikaci definicí obsažených ve 
Směrnici 90/384/EEC a doporučeních OIML. 

‘Zařízení, schopné provádět následné cykly vážení bez zásahu obsluhy, je vždy považováno 
za automatickou váhu. Jestliže zařízení vyžaduje zásah obsluhy, považuje se za váhu s 
neautomatickou činností pouze, když se vyžaduje, aby obsluha stanovila nebo ověřila 
výsledek vážení. 
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Stanovení výsledku vážení zahrnuje každou uváženou akci obsluhy, která ovlivňuje 
výsledek, jako je rozhodnutí, kdy je ukazatel stabilní nebo najustování váženého výrobku. 
 
Ověření výsledku vážení znamená provést rozhodnutí, týkající se přijetí každého výsledku 
vážení zjištěním údaje. Proces vážení umožní obsluze provést činnost, která ovlivní 
výsledek vážení v případě, kde výsledek vážení není přijatelný. 
 

Poznámka: nutnost vydat pokyn k zahájení procesu vážení nebo uvolnění zátěže není důležitý při 
rozhodování kategorie zařízení. 
 
3.1.10 Identifikace softwaru uloženého v EPROMu (Jednání12, Rozhodnutí 3.1) 
 
U kompletního zařízení: 
 

− shoda s typem se nyní zajišťuje prohlášením o shodě od výrobce, 
 

− neexistuje riziko přístup uživatele do software EPROMU, 
 

− u kompletního zařízení neexistuje povinnost identifikace softwaru EPROMU. 
 
Nicméně, co se týče modulů, není zde žádné prohlášení o shodě. Proto tam, kde se vyžadují 
zkušební protokoly (TC), je nezbytná identifikace softwaru uloženého v EPROM. Odkazuje se na 
oddíl „Identifikace softwaru v EPROMu“ v příručce WELMEC 2.5. 
 
3.1.11 Viditelnost označení CE (Jednání 13, Bod 1.1) 
 
Označení CE je určeno orgánům členských států. které dohlížejí na trh a má za cíl usnadnit jejich 
úkoly při sledování trhu viditelně předvedenou shodou. Viditelnost znamená, že označení CE je 
snadno dostupné dohlížejícím orgánům. Za výjimečných okolností v důsledku instalace a 
způsobu použití zařízení by to znamenalo, že označení CE se umístí na zařízení v místě 
přístupném dohlížejícímu orgánu a jeho umístění je zřetelně vyznačeno v osvědčení o schválení 
typu. 
 
3.1.12 Symboly měny (Jednání 13, Bod 1.1; Jednání, Bod 16) 
 
Symboly měny použité u vážicích zařízení mají formu běžně používanou v obchodní sféře, 
příklady jsou uvedeny v oddílu 8 této příručky. Kódy měny se třemi písmeny, běžně používané 
při měnových transakcích, jsou v některých zemích nepřijatelné pro tento účel. 
 
3.1.13 Váhy s neautomatickou činností umístěné na vozidle 
 
3.1.13.1 Testování náklonu (Jednání 13, Rozhodnutí 5; Jednání 22, Bod 17) 
 
Váhy s neautomatickou činností , umístěné na vozidle, se mohou naklánět více než o 5%, při 
použití na místě. V tomto případě požadavek na odolnost vůči náklonu, jak je stanoveno v oddílu 
7.1 přílohy 1 Směrnice 90/384/EEC není přiměřeně vyhovující u zařízení, které je uvnitř mpe 
pouze s náklonem do 5%, jak požaduje oddíl 3.9.1.1 Směrnice EN45501.  
ES schválení typu bude proto vydáno pouze za následujících podmínek: 
 

• Výrobce stanovuje horní hranici náklonu, kde chyba indikace při libovolném zatížení je v 
rozsahu mpe. 
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• Zkouška náklonu by se měla provádět do 10%, pokud se nezamezí zobrazení a přenosu 
výpisu dat při nižší hodnotě. Toho lze dosáhnout pomocí spínače náklonu (vytvořením 
výměnové návěsti při určité úrovni náklonu) nebo snímačem náklonu. 

 
• Tam, kde se používá snímač (měření úhlu náklonu) k vyrovnání účinku náklonu na 

měřícím zařízení, tento snímač se považuje za základní část váhy. Proto by se měl 
podrobit základním zkouškám jako teplota, vlhkost a EMC během procesu schvalování. 
Jestliže se snímač zvažuje jako modul, faktor pi bude stanovený ve fázi schvalování typu. 

 
• V každém případě správná funkce snímače by se měla kontrolovat v rámci procesu 

schvalování a v etapě ověřování každého jednotlivého zařízení. Zkoušky náklonu, které se 
provádějí při ověřování, budou popsány v rámci osvědčení o schválení typu podle 
„Zvláštních podmínek pro ověření“. Ověřovací zkoušky se musí provádět s platnou zátěží 
(nemusí se nezbytně jednat o standardní závaží). Zařízení by se mělo naklánět ve všech 
čtyřech směrech. Bez ohledu na stupeň náklonu bude každá zobrazená hodnota vážení v 
mezích odpovídající chybovosti. Protože snímače náklonu mají často nelineární chování 
(např. v závislosti na okolní teplotě), bylo by prospěšné zkontrolovat správnou činnost 
snímač při různých úhlech náklonu, i kromě pouze jednoho směru náklonu při ověření. 

• V případě spínačů náklonu, které spouštějí indikaci a tisk výsledků vážení by se mělo 
zkontrolovat při ověření, že tyto spouštějí zobrazení a tisk výsledků vážení, když se 
překročí maximální stupeň náklonu. Totéž lze použít u zařízení, které používá snímače 
náklonu, jestliže indikátor používá signál snímače nejen ke kompenzaci chyb, ale také k 
rozhodnutí, zda je překročený maximální náklon a tím k přerušení indikace hmotnosti. 

 
Poznámka: toto se nevztahuje na maloobchodní váhy na pultu, které se používají k přímému 
prodeji veřejnosti. 
 
3.1.13.2 Vozidla pro odvoz odpadu (Jednání 20, Bod 22; Jednání 21, Bod 18) 
 
U těchto vozidel je obtížné nebo nemožné provést běžnou zkoušku vystředění (výstředné 
zatížení). Je-li to nezbytné, měla by se tato zkouška provést jinými prostředky (například 
závěsnými váhami) k provedení zkoušky s účinkem odpovídajícím co nejvíce požadavkům 
EN45501 oddíl 3.6.2. To by mohlo, ale nemuselo být možné u zkoušky výstřednosti při jejím 
provádění ve dvou bodech místo obvyklých čtyř bodů, ale notifikovaný subjekt, který vydává 
osvědčení o schválení typu by měl stanovit požadavky jak pro schválení typu, tak i ověření. 
 
Samozřejmě nejdůležitější je bezpečnost obsluhy provádějící zkoušku, čemuž odpovídají 
požadavky Směrnice o strojním zařízení. Směrnice 90/384/EEC v oddíle 8.6 základních 
požadavků uvádí, že „Zařízení budou projektována tak, aby umožnila snadné provedení 
zákonných kontrol, stanovených touto Směrnicí“. To zahrnuje ověření. 
 
(Viz rovněž oddíl 3.1.13.1) 
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3.1.13.3 Váhy poháněné energií vozidla (Jednání 21, Bod 5) 
 
EN45501 v současné době nezahrnuje zvláštní zkoušky elektrického rušení váh (nebo indikátorů) 
poháněných energií vozidla. Normy ISO 7637 a ISO 11452 obsahují vhodné zkoušky citlivosti. 
Notifikované subjekty,  provádějící schválení typu, mohou doporučit provedení zkoušek citlivosti 
z těchto norem, ale nemohou na nich trvat. 
 
3.1.14 Více než jeden provozní režim (např. s jedním rozsahem, více rozsahy, rozsahem s 

více dílky) (Jednání 13, Rozhodnutí 6) 
 
Podle bodu 3.3 přílohy 1 Směrnice 90/384/EEC, zařízení může obsahovat různé provozní režimy, 
například jeden rozsah, vícenásobný rozsah a s více dílky za předpokladu, že zde nedochází k 
vzájemnému rušení jednotlivých provozních režimů. Následuje příklad:  
The following is an example: 
  
0 do 15 kg x 5 g (jeden rozsah)  0 do 6 kg x 2 g (rozsah s více dílky)  

6 do 15 kg x 5 g 
 
V tomto příkladu se volba režimů provádí pouhým přepnutím. Pracovní rozsah musí být jasně 
identifikovatelný na zařízení blízko zobrazení. 
 
3.1.15 Max, Min, e a d, a další označení/nápisy (Jednání 14, Bod 2; 

Jednání 13, Rozhodnutí 7; Jednání 19, Bod 18) 
 
Tam, kde jsou Max, Min, e a d zajištěny v blízkosti displeje nebo přímo na něm, není nutné 
označovat je dodatečně na datové desce. (Ačkoliv se zdá, že EN45501 v oddílu 7.1.3 vyžaduje 
seskupení všech popisných značení dohromady, příloha IV Směrnice 90/384/EEC vyžaduje 
pouze společné uvedení označení CE a ID notifikovaného subjektu). 
 
V následující tabulce jsou představeny různé typy „prezentace“: 
 
A = Údaje musí být uvedeny na datové desce (tj. hardware). 
B = Údaje musí být uvedeny buď na datové desce (tj. hardware), nebo na displeji (tj. software). 

Ve druhém případě se musí údaje zobrazovat trvale. 
C = Údaje musí být uvedeny buď na datové desce (tj. hardware), nebo na displeji (tj. software). 

Ve druhém případě se musí údaje zobrazovat na vyžádání uživatele. 
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Označení/nápisy 90/384/EEC, příloha IV Prezentace 

- ES označení shody 
- Rok připojeníS označení CE 
- ID notifikovaného subjektu 

1.1(a) A 
A 
A 

- Zelený štítek s „M“ 1.1(b) A 
- Číslo certifikátu o schválení typu 
- Značka nebo jméno výrobce 
- Třída přesnosti 
- Výrobní číslo 
- Dílek stupnice d, jestliže d ≠ e 
- Max. účinek T táry (sčítací, odčítací) 
- Max. bezpečné zatížení Lim (jestliže ≠ Max) 
- Zvláštní teplotní hranice 

1.1(c) A 
A 
B 
C 
C 
C 
A 
B 

- Max, Min, e (d) blízko displeje 1.4 B 
 
Software, obsahující tato označení/nápisy, musí být zajištěný před,neoprávněným vstupem nebo 
změnami. Podrobnosti o označeních/nápisech, obsažených v softwaru, musí být uvedeny v TAC.  
 
3.1.16 Kombinované a vícepodlažní mostní váhy (Jednání 14, Bod 4, Jednání 15, 
Bod 2 a Jednání 18, Bod 9) 
 
To zahrnuje hmotnost získanou použitím dvou sousedních mostních vah. Přijatelná řešení s 
příklady jsou uvedena níže: 
 
Dvě mostní váhy, každá s vlastním indikátorem: 
 

W1 = 30 t x 10 kg 
W2 = 30 t x 10 kg 
(Dva indikátory; je nutná souběžná indikace) 
Vypočítaná hmotnost 60 t x 10 kg 
(mpe se neaplikuje na vypočítanou hmotnost) 
 

Vícemostní váha s indikátorem: 
 
W1 = 30 t x 10 kg 
 
 
W2 = 30 t x 10 kg 
 
 
W1+2 = 60 t x 20 kg 
 
 
W1+2 je vážicí rozsah (Musí být splněna 
kompatibilita modulů a mpe) 
 

(Viz rovněž oddíl 3.1.2) 
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3.1.17 Certifikát o schválení typu – datum platnosti a prodloužení (Jednání 15, 
Bod 8; Jednání 23, Bod 10) 
 
Ve vztahu ke dni platnosti certifikátu ES o schválení typu (běžně 10 let od data schválení), toto 
původní datum by mělo zůstat dnem platnosti, i když jsou poté vydány dodatky nebo revize TAC. 
 
Jestliže je notifikovaný subjekt požádán o prodloužení (obnovení) TAC, je možné, že vodítko, 
poskytnuté WELMECEM v těchto příručkách, se mohlo změnit během vydání TAC. Nicméně 
zařízení, které splňovalo Směrnici 90/384/EEC v době vydání TAC, musí být považováno za 
vyhovující, bez ohledu na každé následující směrnice WELMECu. Vezměte v úvahu, že u 
každého požadavku vlastní Směrnice, který se změnil, například jako při použití britských 
jednotek hmotnosti (viz oddíl 3.1.19 této příručky), musí zařízení splňovat existující požadavek. 
 
Nicméně, protože záměrem hranice 10 let u schválení NAWI bylo zajistit přehodnocení po této 
době, notifikovaný subjekt provádějící obnovení certifikátu potřebuje přehodnotit zařízení, 
ačkoliv je možné, že by to mohlo být provedeno pouze formálně. 
 
Notifikovaný subjekt nepotřebuje zajišťovat, že zařízení stále vyhovuje původní technické 
dokumentaci, protože výrobce musí deklarovat shodu ke schválení každého zařízení, uváděného 
do provozu. Jestliže na zařízení byly provedeny úpravy, potom je třeba tyto úpravy schválit podle 
stávajícího certifikátu. 
 
3.1.18 Hmotnostní čárkové kódy (Jednání 15, Bod 9) 
 
Ve vztahu k váze s neautomatickou činností, která vyhotovuje hmotnostní čárkové kódy, tyto 
musí vždy tvořit dodatek k běžnému výpisu hmotnosti. Pouze když POS tvoří část NAWI a 
akceptují se ručně zavedené hmotnosti (buď vložené ručně nebo zavedením čárkového kódu), 
musí zákazníkova stvrzenka jasně rozlišovat tyto záznamy od záznamů skutečné hmotnosti. 
 
3.1.19 Doplňkové údaje v  anglických mírách a váhách (Jednání 16, Bod 4; aktualizováno) 
 
Ve Směrnici 90/384/EEC, jednotky hmotnosti, které váha musí používat, jsou zahrnuty v příloze 
1, odst. 1 a to: 
 

 SI jednotky: kg; g; mg; t; 
 

 britské jednotky: libra; unce (avoirdupois); trojská unce; 
 

 další jednotky mimo SI: metrický karát při vážení drahokamů 
 
ze tří britských jednotek: 
 

 trojská unce, v souladu s kapitolou II přílohy Směrnice 80/181/EEC, může být nadále 
používána pro transakce u drahých kovů na dobu neurčitou v těch členských státech, kde byla 
autorizována 21. dubna 1973. (Trojská unce není dále uvažována v tomto oddílu). 

 
 libra a unce (avoir), v souladu s kapitolou IV přílohy, se může dále používat u zboží, 
prodávaného bez vážení až do 31. prosince 1999. 
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Směrnice 80/181/EEC rovněž realizuje ustanovení pro „doplňkové indikace“, které jsou 
definovány v článku 3 jako „jedna nebo více indikací množství , vyjádřeného v jednotkách 
měření, neobsažených v kapitole I přílohy, doprovázejícími indikaci množství, vyjádřeného v 
jednotkách, zahrnutých v této kapitole“. Kapitola I zahrnuje jednotky SI nebo metrické jednotky. 
Článek 3.2 umožňuje použití doplňkových  jednotek pouze do 31. prosince 1999. Nicméně toto 
bylo prodlouženo do 31. prosince 2009. 
 
U doplňkových indikací v britských jednotkách u váh s neautomatickou činností, které jsou v 
první řadě metrickými zařízeními, je přijatelná každá metoda, podléhající typové zkoušce, která: 
 

• splňuje převládající požadavky ve směrnici 80/181/EEC článek 3.4, a 
 

• umožňuje indikaci v obou jednotka současně. 
 
Důvodem pro druhou z nich je, že článek 3.1 uvádí, že doplňková indikace doprovází indikaci v 
metrických jednotkách. Doplňková indikace by nemohla doprovázet indikaci v metrických 
jednotkách, pokud by byla nahrazena nebo nahrazena indikací v metrických jednotkách i když 
dočasně. 
 
POZNÁMKA: Není možné obnovit osvědčení ES o schválení typu u zařízení, která měla britské 
jednotky jako základní indikaci, protože již delší dobu nesplňují požadavky Směrnice 
90/384/EEC. 
 

3.1.20 Přenosné mostní váhy (Jednání 16, Rozhodnutí 1) 
 
Přenosné váhy jako takové se budou identifikovat v certifikátu o schválení typu. 
 
Výrobcem deklarovaný požadavek na povrch místa montáže u mostní váhy bude zaznamenaný v 
osvědčení o schválení typu. Je-li to závažné, bude uživatel informovaný náležitým způsobem. 
 
Doporučené dodatečné zkoušky prováděné během schvalování typu: 
 

• Na místě odsouhlaseno s výrobcem: 
 

- prověřit rovinnost odkazovaného místa (všechny body opory mostu jsou na stejné 
úrovni) a poté provést zkoušku přesnosti a vystředění. 

 
- realizovat některá odkazovaná místa s různými vadami rovinnosti (hodnoty těchto vad 

se mají rovnat limitům daným výrobcem) a poté provést zkoušku vystředění u každé 
konfigurace. 

 

• Na speciálním místě použití: 
 

- prověřit shodu s požadavky na místo montáže. 
 

- prověřit instalaci a provést zkoušky k ustanovení shody se základními požadavky 
Směrnice 90/384/EEC.. 

 
3.1.21 Náhodné opakování vážené položky (Jednání 17, Bod 8) 
Některé formy blokace jsou nezbytné k zamezení náhodného opakování vážené položky. Ačkoliv 
detekce poruchy vážení je ideální formou blokace, každá alternativní metoda, jako je nezbytnost 
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vložení kódu vyhledání cen (PLU) může být přijatelná, ale musí být uvedena v osvědčení o 
schválení. 
 
3.1.22 Prozatimní dodržování Přílohy I směrnice 90/384/EEC (Jednání 17, 

Bod 14) 
 
Tato anglická verze Směrnice uvádí: 
 

„Tam, kde zařízení zahrnuje nebo je připojeno k více než jednomu indikačnímu zařízení 
nebo tiskárně, použitým pro aplikace, uvedené v článku 1.2(a), taková zařízení, která opakují 
výsledky vážení a nemohou ovlivnit správnou funkci zařízení, nebudou podléhat základním 
požadavkům, jestliže výsledky vážení jsou správně a nesmazatelně vytištěny nebo zaznamenány 
částí zařízení, které splňuje základní požadavky a výsledky jsou dostupné oběma stranám, 
zainteresovaným na vážení. Nicméně, v případě použití zařízení pro přímé prodeje veřejnosti 
zobrazovací zařízení a tiskárny pro prodávajícího a zákazníka musí splňovat základní 
požadavky.“ 

 
Zde není jasné, zda text „... správně a nesmazatelně částí zařízení, které splňuje základní 
požadavky...” odkazuje na „tištěné nebo zaznamenané” nebo pouze „recorded”. 
 
Odkaz lze chápat jako „tištěné nebo zaznamenané”, protože jak tisk, tak i záznam (nebo obojí) 
musí provádět součást (nebo součásti) zařízení,  které splňují základní požadavky. 
 
3.1.23 Vyznačení čísla osvědčení o zkoušce na modulu nebo periferním zařízení (Jednání 14, 

Bod 8) 
 
Vyznačení čísla zkušebního certifkátu modulu nebo periferního zařízení je volitelné a je na 
výrobci, aby rozhodl, zda tuto informaci poskytne, či nikoliv. 
 
3.1.24 Prohlášení o shodě 
 
3.1.24.1 Prohlášení o shodě a použití 1.2(b) (Jednání 14, Bod 11) 
 
Výrobce, který poskytuje Prohlášení o shodě pro zařízení, které lze použít pouze pro aplikaci 
1.2(b), vyjadřuje, že zařízení splňuje technické požadavky, vedoucí k aplikaci označení CE. To je 
klamné a nesprávné a v rozporu s ustanoveními této Směrnice. 
 
3.1.24.2 Prohlášení o shodě – odpovědnost výrobce (Jednání 17, Bod 9) 
 
Podle Směrnic nového přístupu jako je 90/384/EEC je to výrobce, který vypracuje Prohlášení o 
shodě a ne notifikovaný subjekt. Prohlášení o shodě slouží ke kontrole výroby a ne pro ověření 
nebo certifikátu. 
 
3.1.24.3 Prohlášení o shodě – dokumentace o kompatibilitě (Jednání 20, Bod 6) 
 
Pokaždé. když se vydává Osvědčení o schválení typu, které zvýhodňuje modulární přístup, 
notifikovaný subjekt, který ho vydává, by měl opětovně informovat výrobce, že je třeba věnovat 
zvláštní pozornost přípravě nezbytné dokumentace o kompatibilitě. 
Výrobci si musí být plně vědomi své odpovědnosti v tomto ohledu. 
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3.1.25 Vážení kapalin, používaných v klimatizaci (Jednání 17, Bod 6) 
 
Jestliže má země legislativu, která kontroluje zaznamenávání množství kapaliny, použité nebo 
vypuštěné z klimatizace a toto se provádí pomocí váh s neautomatickou činností, potom je třeba 
kontrolovat tato zařízení. 
 
3.1.26 Zapečetění - otisky (Jednání 18, Bod 17) 
 
Směrnice 90/384/EEC uvádí, že „komponenty, které nesmí být demontovány nebo nastavovány 
uživatelem, musí být zajištěny proti takovým činnostem“. Pojistné šrouby nejsou sami o sobě 
dostačující, protože porušení zaplombování musí zanechat „stopu“. 
 
3.1.27 Osvědčení o zkoušce softwaru (Jednání 18, Bod 18; Jednání 20, Bod 14) 
 
Zkušební protokoly softwaru vah s neautomatickou činností mohou být vydány pouze v příručce 
WELMECu 2.3. Zkušební protokoly pro volně programovatelné PC moduly na základě POS 
včetně softwaru mohou být vydány pouze po zkoušce softwaru v souladu s příručkou WELMECu 
2.3. 
 
(Příručka WELMECu 7.1 se nepoužije pro váhy s neautomatickou činností a zkouška softwaru 
vzhledem k základním požadavkům Směrnice 90/384/EEC se nepovažuje za dostačující). 
 
3.1.28 Označení CE – rok připojení (Jednání 18, Bod 26) 
 
Směrnice 90/384/EEC, doplněná Směrnicí 93/69/EEC, uvádí, že shoda s označením CE zahrnuje 
symbol CE s následnými posledními dvěma číslicemi, označujícími rok, kdy bylo toto označení 
připojeno. 
 
Označení roku čtyřmi číslicemi je nepřijatelné. 
 
3.1.29 Zkouška napájení a režim vysokého rozlišení (Jednání 19, Bod 22; Jednání 24, 

Bod 6) 
 
Během zkoušek poruchovosti pracuje zařízení v normálním pracovním režimu. Proto, je-li to 
možné, měl by se vypnout režim zvláštního vysokého rozlišení během těchto zkoušek. 
 
Nicméně, když se zkouší indikátor, může být výhodou provádět tyto zkoušky v režimu vysokého 
rozlišení. 
 
3.1.30 Více indikátorů uvedených v certifikátu o schválení typu (Jednání 19, Bod 24; 

Jednání 20, Bod 13) 
 
U certifikátu EC o schválení typu je nepřijatelné, aby zde byl uveden jakýkoliv nepojmenovaný 
indikátor. 
 
U některých různých indikátorů je přijatelné (nemusí nutně být ve vztahu nebo pocházet od 
stejného výrobce) s vlastním zkušebním protokolem, zahrnout tyto indikátory do jednoho 
certifikátu EC o schválení typu, pokud certifikát o schválení typu vyjmenovává indikátory a čísla 
jejich zkušebních protokolů. 
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3.1.31 Blokovaná tlačítka (Jednání 20, Bod 10) 
 
Tára, tisk nebo jiná schválená funkce může být blokovaná bez uvedení této možnosti v osvědčení 
o schválení typu. 
 
3.1.32 Hodnoty vážení vah s neautomatickou činností na sestavách (Jednání 20, Bod 15) 
 
Jestliže sestava zahrnuje hodnoty hmotnosti, které nejsou přímým výsledkem vážení, potom musí 
být jasně vyznačeny k jejich odlišení od výsledků vážení. 
 
3.1.33 Více výrobců - indikátory (Jednání 21, Bod 4) 
 
V mnoha zemí, připojených k WELMECu, je běžnou praxí výrobce indikátoru získat certifikát o 
schválení typu (TAC) pro NAWI používající jejich indikátor a množství  snímačů zatížení a 
potom prodat indikátor jinému „konečnému“ výrobci, který  postupně koupí snímače zatížení 
přímo od jejich výrobce. Po zakoupení indikátoru a snímačů zatížení „konečný“ výrobce 
zkompletuje váhu s neautomatickou činností s TAC, obdrženým od výrobce indikátoru. 
 
Pro účely vyhotovení Prohlášení ES o shodě a/nebo Prohlášení ES o shodě s typem 
(samoověření) buď: 
 

• původní výrobce indikátoru by měl považovat „konečného“ výrobce za zprostředkovatele, 
nebo 
 

• „konečný“ výrobce by měl požádat o TAC prostřednictvím poskytnutých informací a se 
souhlasem původního výrobce indikátoru. 

 
3.1.34 Ověření – záznam výsledků (Jednání 21, Bod 7) 
 
Běžnou praxí notifikovaného subjektu, provádějícího zkoušek k ověření EC, je záznam výsledků 
zkoušek, ale není závazné, pokud notifikovaný subjekt nemá systém kvality, na němž trvá. 
 
Jestliže jako výsledek zkoušky, se notifikovaný subjekt rozhodne nedokončit ověření, musí se 
důvod tohoto odmítnutí sdělit žadateli. Notifikovaný subjekt by měl, pokud možno, rovněž zaslat 
zkušební výsledky žadateli, i když to není závazné. 
 
3.1.35 Digitální indikátory (Jednání 21, Bod 8) 
 
Příloha 6 k příručce WELMECu 2.1 (vydání 4) “Počítač využitý jako indikátor” by měl rovněž 
náležet k čistě digitálním indikátorům vážení. 
 
3.1.36 Automatický přepínač vícerozsahové NAWI na Maxi + 9e (Jednání 21, Bod 12) 
 
U vícerozsahové NAWI, EN45501 oddíl 4.10 umožňuje automatické přepnutí „z menšího na 
větší vážicí rozsah, když zátěž prekročí maximální hrubou hmotnost funkčního rozsahu (Maxi). 
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Nicméně, EN45501 oddíl 4.2.3 uvádí, že „nad Max + 9e nebude žádná indikace“, běžně 
umožňující indikace do 9e nad Max. 
 
I když pro vícerozsahové NAWI s automatickým přepínačem je výhodnější měnit rozsah z 
menšího na větší, když zátěž přesahuje Maxi, je přijatelné měnit na Mi+9e (nebo jinou 
mezihodnotu), jestliže je toto zřetelně uvedeno v osvědčení o schválení typu. 
 
3.1.37 Zaokrouhlování ceny v euro (Jednání 22, Bod 6) 
 
Schvalování nového typu u zařízení pro výpočet ceny v měně euro by měla být vydávána pouze 
pro zařízení, která vypočítávají a zobrazují eura v  přírůstcích 0,01. 
 
Některá, již schválená zařízení, konvertovala z národních měn na euro a nemohou ukázat cenu v 
euro v přírůstcích 0,01. To je záležitost národního uplatnění, ale tolerance těchto zařízení by se 
mohla považovat za přijatelnou do doby, než budou upravena nebo nahrazena. 
 
3.1.38 Automatická vlastní kalibrace (Jednání 22, Bod 16) 
 
Postup používaný zařízením, které má vnitřní kalibrační závaží k vlastní kalibraci při mechanicky 
odpojeném nosiči zatížení, se nepovažuje za nastavení nuly a proto se tento mechanizmus ani 
nepovažuje za zařízení pro automatické nastavení nuly. 
 
3.1.39 Poštovní váhy s neautomatickou činností (Jednání 22, Bod 20) 
 
Poštovní váhy s neautomatickou činností, používané organizací (např. společností) k vážení 
dopisů/balíků, které jsou potom ofrankovány touto organizací před doručením na poštu se 
nepovažují za použití dle aplikaci 1.2(a) . 
 
3.1.40 Počet hodnot dílku stupnice pro NAWI a modul (Jednání 23, Bod 4) 
 
Při zkoušení kompletní váhy by měl být maximální počet hodnot dílku stupnice, schválených v 
certifikát o schválení typu odvozený z výsledků získaných během zkoušení kompletní váhy, bez 
ohledu na komponenty z její výroby. Notifikovaný subjekt vydávající certifikát o schválení typu 
odsouhlasí se žadatelem technickou dokumentaci nezbytnou k podpoře žádosti o schválení typu. 
 
Při použití modulárního přístupu počet hodnot dílku stupnice, schválených v certifikátu o 
schválení typu pro zařízení, nebude větší než počet hodnot dílku, pro které je certifikovaný modul 
s nejnižším počtem hodnot dílku. 
 
3.1.41 Mostní váhy -10°C (Jednání 23, Bod 9) 
 
Váha se nesmí používat při teplotách mimo schválený rozsah teploty, ale bylo by možné udělit 
souhlas pro teploty pod –10°C, jestliže se opírají o nezbytné přezkoušení. 
 
Alternativním přijatelným řešením je zajistit ohřívače snnímačů zatížení a indikátor umístěný 
uvnitř vyhřívaného boxu, aby se zajistilo, že celá váha zůstává ve schváleném rozsahu teploty. 
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3.1.42 Paměťové zařízení  se zkušebním protokolem (Jednání 23, Bod 14) 
 
U paměťového zařízení se zkušebním protokolem, pokud se využije modulární přístup příruček 
WELMECu, musí potom být v tomto protokolu následující text: 
 
„Paměťové zařízení (DSD), které má zkušební protokol (TC) lze připojit k váze s 
neautomatickou činností, jestliže ve vyhodnocení shody pro uvedení do provozu u aplikace 
článku 1.2(a) je ověřeno, že požadavky 6.1, 6.2, 6.4, 6.5 a 6.6 WELMECu 2.5 jsou splněny.” 
 
Tento text lze v případě potřeby vložit i do osvědčení o schválení typu (TAC). 
 
3.1.43 Zkouška doby ohřátí : EN45501/R76 oddíl A.5.2 (BCR vzájemné porovnání - viz 

oddíl 4) 
 

EN45501/R76 oddíl A.5.2 uvádí, že „zařízení, používající elektrickou energii bude odpojeno od 
sítě po dobu nejméně 8 hodin před zkouškou.“ Tato doba odpojení nesmí být zkrácena. 
 
Každé jednotlivé měření, konané 0, 5, 15 a 30 minut po vypnutí, bude v této době korigováno na 
nulovou chybu a ne na nulovou chybu bezprostědně po zapnutí. 
 
3.1.44 Zkouška stability měřicího rozpětí: EN45501/R76 oddíl B.4 (BCR vzájemné 
porovnání – viz oddíl 4) 

 
U všech provozních zkoušek není nutné, aby se konaly v rozmezí 28 dnů. Nicméně zkušební 
teplota, zkouška vlhkým teplem a dvě etapy, v nichž se zařízení odpojí od napájení, se musí 
pohybovat v rozmezí těchto 28 dnů. 
 
Minimální počet devíti měření se rozloží docela rovnoměrně během 28 dnů a neakumuluje se do 
jednoho nebo dvou dnů. 
 
3.1.45 Přesnost nastavení nuly a táry: EN45501/R76 oddíly A.4.2 a A.4.6 

(BCR vzájemné porovnání – viz oddíl 4) 
 

Tyto zkoušky se provedou zatížením zařízení na indikaci co nejbližší bodu přepnutí, poté 
spuštěním nulového nastavení nebo funkcí vyrovnání táry a kontrolou přesné nuly (v rámci 0,25 
e). 
 
3.1.46 Zkouška vystředění (výstředné zatížení): EN45501/R76 oddíl A.4.7 (BCR vzájemné 

porovnání – viz oddíl 4) 
 
Indikace každého měření bude opravena na nulovou chybu stanovenou bezprostředně před 
měřením. 
 
3.1.47 Zkoušky rušení: EN45501/R76 oddíl B.3 (BCR vzájemné porovnání - viz 

oddíl 4) 
 
Všechny zkoušky budou provedeny pouze jednou zkušební zátěží místo dvou různých 
zkušebních zátěží. 
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Před každou zkouškou se vnitřní chyba indikace nastaví co nejblíže nule: povolená odchylka do 1 
e bude potom skutečně odpovídat analogové chybě 1,5 e. 
 
Jestliže jsou rozhraní na zařízení, připojí se během zkoušek příslušné periferní zařízení. 
 
3.1.48 Ukazatel vodorovné polohy – omezující hodnota: EN45501 oddíl 3.9.1.1 (BCR 

vzájemné porovnání – viz oddíl 4) 
 

„Poznámka k EN45501 oddíl 3.9.1.1 se bude vykládat tak, že u bubliny libely, „omezující 
hodnota náklonu“ bude vždy posunutím bubliny o 2 mm, bez ohledu na rádius kroužku, který by 
mohl udávat střed úrovně libely (R76 oddíl 3.9.1.1 již obsahuje tento výklad). 
 
3.1.49 Odolnost rozhraní: EN45501/R76 oddíl 5.3.6.1 (BCR vzájemné porovnání – viz oddíl 

4) 
 
K dispozici není žádný postup fyzické zkoušky k ověření shody s požadavky oddílu 5.3.6.1. 
Proto se považuje za dostatečné zvláštní prohlášení výrobce. 
 
3.1.50 Lokalizace významné chyby: EN45501/R76 oddíly 4.14.9 a 5.2 (BCR vzájemné 

porovnání – viz oddíl 4) 
 
Protože toto je pouze volitelné, měla by dokumentace obsahovat informace o formě reakce při 
lokalizaci chyby. Mělo by se zamezit zaměňování s jiných chybovými zprávami, zobrazení 
prázdné obrazovky apod. 
 
Nezvažují se žádné zkoušky ke spuštění těchto reakcí. 
 
3.1.51 Zajištění přístupu k provozním funkcím přes nabídku (BCR vzájemné porovnání – 

viz oddíl 4) 
 
Provozní funkce, které lze využít k modifikaci metrologických parametrů nebo nastavení váhy 
musí být zabezpečeny, například přepínačem, který je zajištěný a nemá přístup přes heslo, pokud 
není automaticky  patrné, že se došlo ke změně (např. automatickým zobrazením čísla nového 
kódu při zapnutí po každé uskutečněné změně, což lze porovnat s trvale vyznačeným číslem kódu 
na datové desce představující poslední nastavení). 
 
3.1.52 Označení rozsahu tára zařízení: EN45501/R76 oddíl 7.1.2 (BCR vzájemné porovnání 

– viz oddíl 4) 
 
Jestliže se maximální výsledek odčítací táry rovná Max nebo se rovná skutečnému rozsahu 
indikace (což může být až Max+9e), potom není třeba toto uvádět na popisném štítku. 
 
3.1.53 Chybějící výsledky vážení ve zprávě EMC (Jednání 24, Bod 6) 
Zpráva o zkoušce EMC vydaná akreditovanou laboratoří a předaná notifikovanému orgánu ke 
zvážení při jeho přezkušování zařízení by měla obsahovat zkušební hodnoty, a ne pouze závěry. 
Například u zprávy není dostačující, jestliže prostě uvádí že byla provedena zkouška, nebo rozdíl 
mezi údaji s narušením nebo bez narušení nepřekročil e. 
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 Rozsah akreditace musí zahrnout EN45501 a/nebo R76. 
 
Doporučuje se, aby zkušební protokoly zachovaly formát R76-2. 
 
Vezměte rovněž v úvahu požadavek oddílu 3.1.47 pro nastavení zařízení na střední hodnotu dílku 
stupnice pro tyto zkoušky. 
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3.2  Měna EURO v udání ceny během přechodného období (Jednání 16, Bod 11) 
 
To se vztahuje na váhy s udáním ceny a tiskem ceny během přechodného období do zavedení 
EURA. 
 
Na jednání  ve dnech 3.-4. února 1998, pracovní skupina 2 WELMECu dohodla, že není nutné 
doplňovat stávající osvědčení o schválení typu (TAC), aby přizpůsobila EURO výše uvedeným 
pravidlům, dokud nebude nutné dodatečné zobrazení, zatím nezahrnuté v TAC. 
 
Bylo rovněž dohodnuto, že nová TAC nebo jejich dodatky mohou být uděleny k odražení potřeby 
EURA. 
 
Základní poznámky, týkající se převodu EURO, je možno se dozvědět v nařízení Rady (ES) č. 
1103/97 ze 17. června 1997 v určitých ustanoveních týkajících se  zavedení EURA (články 4 a 
5). Doplňkové informace lze získat na internetové adrese “http://euro.eu.int”. Nicméně 
podrobnosti závisí na národních předpisech jednotlivých členských států. 
 
Mezi jiným mohou členské státy rovněž stanovit začátek a konec přechodného období, během 
kterého, velmi pravděpodobně, budou údaje o ceně a hotovostní platby povoleny v obou měnách. 
 
Co se týče vah s udáním ceny a tiskem ceny, členské státy WELMECu by akceptovaly 
následující uspořádání během přechodného období: 
 (NCU = National Currency Unit) = národní měnová jednotka 
 
3.2.1 Základní principy 
 
3.2.1.1 Ceny (jednotkové ceny, cena k zaplacení, celková částka ) mohou být udány buď v NCU, 

EURO nebo v NCU a EURO. 
 

3.2.1.2 Použití nebo indikace oficiálního přepočítacího kurzu se 6 výraznými číslicovými místy 
(např.1 EURO = 1,23456 NCU). 
 

3.2.1.3 Přepočítací kurz uložený ve váze musí být správný. Požadavky bezpečnosti č. 8.5 přílohy 
1 Směrnice 90/384/EEC není třeba uplatnit v přepočítacím kurzu. 
 

3.2.1.4 Výpočet s tímto přepočítacím kurzem podle následujících pravidel: 
 

Částka EURO = částka NCU dělená oficiálním přepočítacím kurzem 
Částka NCU = částka EURO násobená tímto přepočítacím kurzem 
 

3.2.1.5 Přesné zaokrouhlení převedené částky EURO na 1 cent (1/100 EURO) podle článku 5 
výše uvedeného nařízení ES. Pokud uvedené zaokrouhlení spadá přesně do středu bude se 
zaokrouhlovat nahoru. To se uplatní i při zaokrouhlování převedené národní měny. 
 
(Viz oddíl 3.1.37 pro nástroje přepočtu.) 
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3.2.1.6 Doporučeným způsobem vyjádření jednotky měny je symbol „€“ nebo „EUR“, či 
„EURO“. Váhy s neautomatickou činností, které jsou upraveny k vyjádření jednotky 
měny, mohou používat „EURO“, „Euro“, EUR, „Eur“ nebo „€“. 

 
3.2.2 Indikační zařízení 
 
3.2.2.1 Indikační zařízení lze projektovat tak, že umožní přepínání mezi oběma měnami (NCU a 

EURO). Alternativně lze zajistit doplňkové indikační zařízení pro druhou měnu. 
 
3.2.2.2 Při přepínání mezi NCU a EURO nebude možné zobrazit jednotkovou cenu a cenu k 

zaplacení v různých měnových jednotkách. Jestliže jednotková cena je také udána v 
informativní měně, kalkuluje se cena k zaplacení z této jednotkové ceny. 

 
3.2.2.3 Jestliže se zajišťuje doplňkové indikační zařízení, bude dostačující pouze tehdy, když se 

dodatečně zobrazuje pouze cena k zaplacení nebo celková cena v další měně. 
 
3.2.2.4 Pro zákazníka musí být měna, v níž se udávají ceny, jasně rozeznatelná. Co se týče udání 

symbolu měny, mohly by být připuštěny následující alternativní možnosti: 
 

• Udáno přímo na displeji. 
 

• Označení vedle displeje a kontrola na příslušném ndikátoru (např. LED). 
 

• Jestliže je k displeji trvale připojena NCU/kg nebo symbol NCU, v textu indikace se 
objeví poznámka (nebo v případě nutnosti v poli pro zobrazení hmotnosti): „Udání v 
EURO“ nebo jednoduše „EURO“. V případě sedmidílných zobrazení se rovněž povoluje 
zkratka „E“ místo EURO ke společnému zobrazení s jednotkovou cenou a cenou k 
proplacení. 

 
3.2.3 Tisk 
 
U výpisů je možno volit mezi NCU a EURO. Jestliže se tiskne pouze jedna ze dvou měn, musí to 
být jedině ta, v níž byly ceny rovněž uvedeny váhou. 
 
Jestli se ceny vytisknou v obou měnách, platí následující: 
 
3.2.3.1 Jednotková cena se musí vytisknout jako doplněk k ceně k proplacení nejméně v jedné ze 

dvou měn. 
 
3.2.3.2 Vedle  jednotkové ceny a ceny k zaplacení v jedné měně lze kromě toho tisknout cenu k 

zaplacení nebo celkovou částku v další měně. Jestliže se jednotková cena tiskne v obou 
měnách, ceny k zaplacení se mají vypočítat na základě: hmotnost násobená příslušnou 
jednotkovou cenou. 

 
3.2.3.3 Symboly měny se musí vytisknout tak, že mohou být připsány nedvojsmyslně všem 

jednotkovým cenám a cenám k proplacení, jako i celkovým částkám.. 
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3.2.3.4 Jestliže se pouze výsledná cena tiskne ve druhé měně, má se tato celková částka vypočítat 
na základě celkové částky, udané v první měně. 

 
3.2.3.5 Jestliže se jednotlivé hodnoty a celkové částky vytisknou v obou měnách, mají se  

jednotlivé hodnoty ve druhé měně vypočítat z jednotlivých hodnot v první měně. Celkové  
částky se vypočítají ze souvisejících jednotlivých hodnot v každé ze dvou měn. 

 
3.2.3.6 Výpis přepočítacího kurzu je povolený, ale není závazný. Pokud se vytiskne, musí být ve 

formě např. „1 EURO = 1,23456 NCU“ (nebo „EURO 1 = NCU 1,23456 se všemi 6 
oficiálními číslicovými místy. Místo „EURO“, lze rovněž použít doporučené oficiální 
zkratky, např. „EUR“ nebo „€“. 
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3.3  Gravitační zóny (Jednání 16, Bod 3 a Jednání 17, Bod 4) 
 
Informace o gravitaci pro každou ze zemí, zúčastněných ve WELMECU, je uvedena na její 
webové stránce: www.welmec.org 
 
3.3.1 Úvodní poznámky 
 
3.3.1.1 Vydání geografických zón (nazývaných „gravitační zóny) pro váhy, které jsou citlivé na 

změny gravitace byly několikrát diskutovány v rámci pracovní skupiny 2 WELMECu, 
počínaje 10. jednáním v květnu 1995.  Hlavním cílem bylo najít harmonický způsob 
označování/identifikace gravitačních hodnot/zón ve všech členských státech WELMECu, 
které je přijatelné jak výrobci, tak notifikovanými subjekty. Výsledkem tříleté diskuse 
jsou zde popsané principy, na nichž se shodli všichni členové WELMECu.  

 
3.3.1.2 Právním základem nové „koncepce gravitace“ je Směrnice 90/384/EEC, příloha II, č. 5.1 

a 5.2. Uvádí, že členské státy mohou na svých územích ustanovit gravitační zóny. Nová 
koncepce popsaná v oddílu 3.3.2 není určena ke zrušení stávajících národních předpisů s 
ohledem na označení/identifikaci gravitace. Nová harmonizovaná koncepce by se přesto 
měla považovat za ekvivalentní stávajícím národním předpisům.    

 
3.3.1.3 Nová koncepce se v první řadě zaměřuje na ověření ES1), provedené v lokalitě – např. v 

závodě výrobce, které není místem zamýšleného používání zařízení. Ověření ES a z toho 
plynoucí finální nastavení zařízení  lze ovšem provádět v místě skutečného použití. V 
každém případě musí být tyto předpisy ve shodě se Směrnicí 90/384/EEC, zejména když 
chyba, představovaná odhadnutou hodnotou gravitace v místě použití by neměla vést k 
celkové chybě, která převyšuje maximální povolenou chybu (mpe) na ověření ES (viz 
oddíl 3.3.2.3). 

 
3.3.1.4 Nová koncepce gravitace má především v úmyslu poskytnout volitelný systém pro 

identifikaci /označení gravitačních hodnot/zón u vah. Nicméně, jestliže si tuto alternativu 
zvolí výrobce, bude z pohledu  ověření ES přijata ve všech členských státech WELMECu. 

 
3.3.2 Nová koncepce gravitace 
 
3.3.2.1 Váhy, citlivé na gravitaci,  budou ukazovat v rozmezí mpe při ověření ES v době jejího 

ověření – buď jednofázově nebo dvoufázově, prováděným notifikovaným subjektem nebo 
samotným výrobcem. 

 
3.3.2.2 Jestliže se ověření ES provádí v jiném místě než je zamýšlené místo použití, musí se 

zařízení nakonec nastavit na g hodnotu v tomto místě použití. Alternativně lze zařízení 
definitivně nastavit na (ideální) referenční hodnotu ve středu určené gravitační zóny, 
zahrnující zamýšlené místo použití. 

 
 
 
 
1) Ověření ES v tomto dokumentu se použije jako generický termín pro všechny srovnatelné postupy uvedené ve 
směrnici 90/384/EEC, příloha II. 
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3.3.2.3 Gravitační zóna je stanovena hranicemi jak pro zeměpisnou šířku φ (hraniční hodnoty φ 1 

a φ 2) a nadmořskou výškou, a (hraniční hodnoty a1 a a2). Hraniční hodnoty se zvolí jako 
celé číslo násobené 1°(výjimečně je povoleno 0,5°) a 100 m. 
 
Výrobce může zvolit gravitační zóny tak, že rozdíly gravitačního zrychlení ∆gϕ and ∆ga 
mezi hodnotou každého místa použití uvnitř této zóny a referenční hodnoty gravitace, gR, 
pro tuto zónu nebude mít za následek absolutní hodnotu odchylky jakékoliv indikace 
zařízení větší než 1/3 mpe na ověření ES. Výrobce nastaví zařízení pomocí gravitačního 
vzorce v rovnici (2) a jednu z příslušných podmínek rovnic (1a), (1b) nebo (1c) tak, že 
respektuje mpe na ověření ES v každém místě použití uvnitř zvolené zóny: 

 
n (∆gϕ + ∆ga) / gR ≤ mpe / (3e)2) 

 (1a) 
 

s: ∆gϕ = 1/2 |g( φ1,am) - g( φ2,am)|  max. odchylka následkem změny v φ3) 

 
am = 1/2 (a1 + a2)   střední hodnota zem.výšky a 
 
∆ga = 1/2 |g( φm,a1) - g( φm,a2)|   max. odchylka následkem změny v a 
 
φm = 1/2 ( φ1 + φ2)   střední hodnota zem. šířky φ 
 
gR = g( φm,am)   referenční hodnota gravitace v zóně 
 
n = počet hodnot dílku stupnice ověření e váhy 
 
mpe = max. povolená chyba při ověření ES při  Max, vyjádřené v e 
 

Podmínka (1a), přísně vzato, platí pouze pro 1000 ≤ n ≤ 2000 a n ≥ 3000 (zařízení třídy III), kde n 
= Max / e. V ostatních případech je třeba podmínku (1a) upravit: 
 

500 (∆gϕ + ∆ga) / gR ≤ 0,5e / (3e) 
<=>     (∆g∏ + ∆ga) / gR ≤  1 / 3000  jestliže 500 ≤ n < 1000 (1b) 

a 
 2000 (∆gϕ + ∆ga) / gR ≤  1,0e / (3e) 

<=>        (∆gϕ + ∆ga) / gR  ≤ 1 / 6000  jestliže 2000 < n < 3000 (1c) 
 

Totéž se analogicky uplatňuje u ostatních tříd přesnosti. 
 
3.3.2.4 Pro výpočet referenční hodnoty, gR, a maximálních odchylek, ∆gϕ a ∆ga, a pro konečné 

nastavení váhy v závislosti na aktuální hodnotě g v místě ověření ES, se použije 
„normovaný“ vzorek gravitace 

 
 
2) Relativní odchylky skutečných gravitačních hodnot z gravitačních hodnot, vypočítaných podle rovnice (2), se 
neberou v úvahu, protože normálně nepřevyšují 5x10-5 a lze je pominout. 
3) Aby se dosáhlo přesnosti i u neobvyklých aplikací, uvádí se, že pokud gravitační zóna zahrnuje rovník ( ϕ = 0°) 
musí se maximální odchylka v důsledku φ vypočítat z 
∆gϕ = 1/2 [g( ϕmax, am) - g( ϕ=0, am)], s ϕmax rovná se ϕ1 nebo ϕ2 při větší hodnotě. 
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podle /1/ v kombinaci s teoretickým vertikálním klesáním gravitačního zrychlení v 
atmosférickém vzduchu /2/: 
 

g = 9,780 318 (1 + 0,005 3024 sin2
 φ - 0,000 0058 sin2

 2 φ) 
- 0,000 003085 a ms-2

  (2) 
V tomto vzorci zeměpisná šířka φ se musí vkládat ve (°) a nadmořská výška a v metrech (m). 
 
3.3.2.5 Vhodná identifikace této zóny se provede se zařízením nastaveným na gravitační zónu. 

Identifikací může být buď 
 

 (i) referenční hodnota gR gravitační zóny společně s dolními a horními hraničními 
gravitačními hodnotami pro zónu, nebo 
 (ii) kódové označení v podobě φ1- φ2≡a1-a2 (alternativně φ1- φ2:a1-a2), které se 
používá jednotně pro všechny členské státy WELMECu, 

 
např. 49-52≡0-200  (alternativně 49-52:0-200), 

 
což by udávalo, že váha byla nastavena pro střední hodnotu g v zóně mezi 49° a 52° a 
výškami 0 m do 200 m, s fiktivním referenčním „bodem“ v zeměpisné šířce φm = 
50,5° a výšce am = 100 m. 
 
Poznámka 1: a1 může být výjimečně záporným číslem. V tomto zvláštním případě 
kódové označení 49-52α-100-200 by udávalo, že váha byla nastavena na střední 
hodnotu g v zóně mezi šířkami 49° a 52° a výškami -100 m do +200 m. 
 
Poznámka 2: Kromě kódového označení v podobě φ1- φ2≡a1-a2 může výrobce 
předložit doplňkovou kvalifikační informaci, týkající se místa (regionu) použití (např. 
určené město nebo administrativní území jako je oblast, provincie, okres atd.) za 
předpokladu, že později jmenovaný je zcela umístěný v gravitační zóně, určené 
hodnotami zeměpisné šířky a výšky φ1, φ2 a a1, a2 . 

 
Identifikace může být prezentována nápisem nebo dokumentem, provázejícím váhu nebo 
je k dispozici na displeji postupem popsaným v provozní příručce. 

 
3.3.2.6 Stávající požadavky na  zajištění nastavených zařízení se uplatní rovnoměrně na zařízení 

kompenzující nebo korigující gravitaci včetně zobrazení informace o gravitaci na displeji. 
Ve osvědčení o schválení typu váhy se mají uvést podrobnosti. 

 
3.3.3 Praktický postup, příklad 
 

• Uvádí se váha k ověření ES: 
Obchodní váha, třída III, Max =15 kg, e = d = 5 g, n = 3000, mpe (Max) = 1,5 e 
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• Ověření ES se provede  jednofázově v závodě výrobce, o němž se předpokládá, že je 
umístěný v Braunschweigu, φ = 52,3°, a = 80 m, hodnota g pro Braunschweig je 

 
g (Braunschweig) = 9,812 484 m s-2

 
 

vypočítaná rovnicí (2). 
 

Stanovené místo použití bude Uppsala ve Švédsku s φ = 59,9° 
a a = 150 m (mapy odhadnuté s pomocí mapy). 
 

Výrobce zvolí následující gravitační zónu podle pravidel, uvedených v oddílu 3.3.2.3, která 
zahrnuje stanovené místo použití: 
 

59-61≡0-500 
 

Proto hraniční hodnoty jsou φ1 = 59°, φ2 = 61°, a1 = 0 m, a2 = 500 m. 
 

• se středními hodnotami zeměpisné šířky a výšky, 
φm = 1/2 ( φ1 + φ2) 
= 60° 
am = 1/2 (a1 + a2) 
= 250 m 
 

maximálními odchylkami 
 

∆gϕ = 1/2 |g( φ1,am) - g( φ2,am)| 
= 0,000 785 m s-2 

∆ga = 1/2 |g( φm,a1) - g( φm,a2)| 
= 0,000 771 m s-2 

 
a referenční hodnotou 
 

gR = g( φm,am) 
= 9,818 399 m s-2 

 
se potvrzuje, že podmínka (1a) je splněna: 
 

n (∆gϕ + ∆ga) / gR ≤ mpe / 3e 
3000 (0,000 785 + 0,000 771) / 9,818 399 ≤ 1,5e / 3e 
0,48 ≤ 0,5 

 
• Nakonec, v poslední fázi ověření ES v Braunschweigu, se maloobchodní váha najustuje 

na vypočítanou referenční hodnotu gR. 
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3.3.4 Odkazy 
 
/1/  Bulletin OIML č. 94, 1984, 23-25; doplněný: 

Bulletin OIML č. 127, 1992, 45 
 
/2/  Kohlrausch, F.: Praktische Physik, svazek 1, 24. nakl., Stuttgart: Teubner 1996 
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3.4 Zajištění (zplombování) softwaru (Jednání 17, Bod 10) 
 
Termín „zajištění softwaru“ (někdy rovněž nazývané „zplombování softwaru“) se často používá v 
různých spojeních. Aby se zabránilo nedorozuměním, uvádí se, že se dále výhradně používá ve 
smyslu Směrnice 90/384/EEC, příloha I, č. 8.5 a EN45501, č. 4.1.2.4, čímž se míní ustanovení 
pro zajištění komponentů a předem nastavených ovládacích prvků, k nimž je zakázaný přístup 
nebo jejich nastavení. 
 
Aby se harmonizovaly certifikáty ES o schválení typu s ohledem na metody zajištění softwaru, 
které zcela nebo částečně nahrazují konvenční opatření k zajištění „hardwaru“ (např. drát 
s plombou nebo kontrolní značky), doporučují se následující principy a pravidla: 
 
3.4.1 Analogicky s konvenčními metodami zplombování musí být legální stav zařízení 

rozpoznatelný uživatelem nebo jinou osobou, odpovědnou za zařízení. 
 

Příklady přijatelných technických řešení: 
 

a. Počítadlo akcí, tj.neresetovatelné 1)
 počítadlo, které narůstá pokaždé, když se vloží 

chráněný provozní režim zařízení a provede se jedna nebo více změn zvláštních 
parametrů zařízení (viz také příručku WELMEC 2.3). Referenční číslo počítadla v 
době ověření (počáteční nebo následné) je pevně stanoveno a zajištěno příslušnými 
hardwarovými prostředky samotného zařízení. 

 
1) Termín „neresetovatelný" naznačuje, že pokud počítadlo dosáhlo maximálního počtu, nepokračuje 
nulou bez zásahu oprávněné osoby. 
 
nebo 
 

b.  nebo záznamník akcí, tj. soubor obsahující sérii záznamů, kde každý záznam zahrnuje 
přinejmenším počet z počítadla akcí a datum odpovídající změně zvláštního parametru 
zařízení (viz také příručku WELMEC 2.3). Volitelně lze zaznamenat další informace, 
např. identifikaci parametru, který se změnil a nové hodnoty parametru. Referenční 
číslo počítadla nebo data v době (počáteční nebo následné) je pevně stanoveno a 
zajištěno příslušnými hardwarovými prostředky samotného zařízení. 
 

Poznámka: 
Údaj o provedené neoprávněné změně parametrů chráněného zařízení se nemusí nutně 
ukázat na displeji u zařízení nebo na něm samotném. Posledně jmenovaná metoda nicméně 
je volitelná. Je dostačující, jestliže váha může jednoduchou metodou ukázat příslušné 
aktuální údaje pro srovnání s¨referenčními údaji, zaznamenanými při posledním ověření, 
aby informovala uživatele nebo jinou osobu, odpovědnou za stav zařízení ze zákona. 
 Podrobnosti musí být popsány v provozní příručce a buď v certifikátus o schválení 
typu nebo zkušebním protokolu jeho modulu (indikátor). 
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3.4.2 Metody zajištění softwaru musí zaručit odpovídající ochranu dlouhodobé uložení 
registrovaných údajů. 
 
Následující opatření k ochraně se považují za přiměřená pro počítadla akcí a záznamníky 
akcí: 

 
• Všechny záznamy (číslo počítadla v případě počítadla akcí nebo údaje registrované 

záznamníkem akcí) musí být chráněny proti úmyslným či neúmyslným změnám ve smyslu 
příručky WELMEC 2.3. Přiměřenými prostředky se zaručuje, že počítadlo akcí (záznamník 
akcí) automaticky zvyšuje (registruje) pokaždé, když je vložený chráněný provozní režim 
zařízení a změní se zvláštní parametr zařízení a dále neexistuje možnost podvodně změnit 
počítadlo (registrované údaje) v jiném režimu a 

 
• Hardwarové médium použité pro uložení těchto údajů musí být chráněné před 

neoprávněnou výměnou nebo neoprávněná výměna je zřejmá, nebo ji lze zjistit 
odpovídajícími prostředky. 

 
Příklad přijatelného technického řešení: 
 
Čip pro uložení údajů počítadla akcí (záznamníku akcí) je přiletován na základní desku 
uvnitř zařízení a samotná deska je chráněná proti neoprávněné výměně. 
 
Poznámka: 
Pevný disk PC se zpravidla nepovažuje za dostačený pro zajištění ochrany počítadla akcí 
nebo údajů záznamníku akcí. 
 

3.4.3 Zařízení umožňující použití metody zabezpečení softwaru bude mít přiměřené 
prostředky pro připojení referenčních údajů na hlavním štítku nebo v její blízkosti 
pověřenou osobou nebo subjektem. 

 
Příklady přijatelných technických řešení: 
 
a.  Uvedení referenčního čísla (údaje) na hlavním štítku nebo v její blízkosti v souladu se 

Směrnicí 90/384/EEC, příloha IV, 1.2 
 
b.  Nastavitelné (hardware) počítadlo, které je pevně namontováno na zařízení a může  

být zajištěno po nastavení na aktuální číslo počítadla v době (počátečního nebo 
následného) ověření. 

 
Poznámka: 
Zpravidla je nedostačující, že se referenční číslo (údaj) zobrazuje nebo může být jednoduše 
vyvolán na displeji zařízení, protože tato metoda běžně neposkytuje odpovídající evidenci 
pro autorizaci osoby nebo subjektu, který vložil nové referenční údaje. 
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4  BCR vzájemné porovnání váhy s neautomatickou činností (NAWI) 
 
 
Kolem roku 1992 pracovní skupina BCR 172 připravila seznam doporučení, vyplývajících z 
používání vzájemného porovnání BCR. Tato doporučení, dříve uvedená odděleně v této části 
příručky, byla nyní zahrnuta do oddílu 3. 
 
Doporučení byla zahrnuta v OIML R76-1 dodatkem 1. Nicméně, EN45501 nebyla dosud 
novelizována. 
 
Odkazem zprávy BCR pro projekt je EUR 15303 EN. 
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5 Příručky a rozhodnutí k modulárnímu vyhodnocení 
 
Příručka WELMEC 2.5 uvádí podrobnosti o modulárním přístupu a zkoušení PC i dalších 
digitálních periferních zařízení. 
 
Zkoušení indikátorů 
 
Příručka WELMEC 2.1 zahrnuje zkoušení indikátoru jako modulu. Zabývá se rozsahem, účelem 
zkoušek, posuzovanými specifikacemi, obsahem zkoušky, metrologickými a technickými 
požadavky, které je třeba splnit a osvědčením výsledků zkoušky. 
 
Zkoušení prodejních bodů (POS) 
 
Příručka WELMEC 2.2 zahrnuje zkoušení zařízení POS jako modulu. Zabývá se rozsahem, 
obsahem zkoušky, dokumentací, technickými požadavky, zkouškami, zabezpečením, osvědčením 
výsledků zkoušky a ověřovacích zkoušek. 
 
Zkoušení software 
 
Příručka WELMEC 2.3 zahrnuje přezkoušení softwaru pro volně programovatelné moduly na 
základě PC nebo periferních zařízení, která jsou připojena nebo tvoří součást váhy s 
neautomatickou činností. Zabývá se rozsahem, terminologií, požadavky na software, zprávou o 
přezkoušení softwaru a specifikacemi požadovanými v certifikátech. Kromě toho zkušební 
protokoly lze vydat za předpokladu, že se přezkoušení softwaru provádí v souladu s WELMEC 
2.3. 
 
Zkoušení snímačů zatížení 
 
Příručka WELMEC 2.4 zahrnuje snímače zatížení jako moduly. 
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6 Klasifikace 
 
Členské státy se neomezují na společnou aplikaci ve vztahu ke klasifikaci zařízení, nicméně třída 
zařízení požadovaná nebo povolená v jednom členském státu se může lišit od třídy zařízení v 
jiném členském státu. 
 
K povolení použití může klasifikace vybrat jednu z následujících forem: 
 

-  Každá třída 
-  Každá třída kromě třídy I 
-  Každá třída kromě třídy IIII 
-  Pouze třída I a II 

 
Členské státy mohou zavést další metody omezeného použití vah, např. omezením maximální 
hodnoty ověřovacího dílku. 
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7 Označení jazyků 
 
Informace v tomto oddílu se poskytuje jako vodítko v označeních a legendách, které se běžně 
používají v členských zemích. Seznam není ani vyčerpávající, ani výlučný. Požaduje se 
využívání alternativ. 
 
Pro Rakousko viz němčina. 
 
Pro Kypr viz řečtina. 
 
Pro Irsko viz angličtina. 
 
Pro Lucembursko viz francouzština. 
 
Ve většině členských zemí je povoleno použití 'piktogramů' . Pro mnoho označení a legend 
připravil CECIP (Evropský výbor konstruktérů vah) 'piktogramy', které jsou uvedeny v jejich 
publikaci „Piktogramy pro váhy“.  
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Anglicky Česky Dánsky Holandsky 

Not to be used 
for direct sale to 
the public 

Nesmí se používat pro 
přímý prodej veřejnosti 

Ikke tilladt til direkte 
salg til publikum 

Niet voor rechtstreekse
verkoop aan het 
publiek 

For postal use 
only 

Pouze pro určování 
přepravního tarifu na 
poštách 

Må kun anvendes til 
postekspedition 

Uitsluitend gebruik 
voor de Post 

Weight Závaží Vægt Gewicht 
Unit price Jednotková cena Enhedspris Eenheidsprijs 
Price to pay Cena k zaplacení Pris Te betalen 
Total, sub-total Součet, mezisoučet Ialt, delresultat Totaal, sub-totaal 
Gross, net Brutto, netto Brutto, netto Bruto, netto 
Tare, preset tare Tára, předvolená tára Tara, indkodet tara Tarra, voorinstel-tarra 
Zero Nula Nul Nul 
Print Tisk Print Afdruk 
Set point Nastavovací bod Sætpunkt Instelpunkt 
Date, time Datum, čas Dato, tidspunkt Datum tijd 
Unstable weight Nestabilní zátěž Ustabilt vejeresultat Instabiele aanwijzing 
Weight below 
Min 

Zatížení pod Min Vejning under Min Gewicht beneden Min 

No weight 
change 

Žádná změna zatížení Ingen ændring af 
vejeresultat 

Geen verandering van 
gewicht 

Error Chyba Fejl Fout 
Cash, cheque, 
credit, change 

Hotovost, šek, kredit, 
k vrácení 

Kontant, check, kredit, 
byttepenge 

Contant, cheque, 
creditcard, wisselgeld 

Transactions Transakce Transaktioner aantal transacties 
Customer Zákazník Kunde Klant 
Vendor, operator Prodávající, obsluha Sælger, Operatør Verkoper 
Non-weighted 
article 

Nevážené zboží ikke vejet produkt Niet gewogen artikel 

Weighted article Vážené zboží vejet produkt Gewogen artikel 
Clear Výmaz slet Uitwissen 
Weighing range Vážicí rozsah vejeområde Weegbereik 
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Anglicky Finsky Francouzsky Německy 

Not to be used 
for direct sale to 
the public 

Ei saa käyttää myytäessä 
suoraan kuluttajalle 

Interdit pour la vente 
directe au public 

Nicht zulässig in 
*offenenVerkauf-sstellen 
*In Austria: öffentlichen 

For postal use 
only 

Ainoastaan postimaksujen
määräämiseen 

Réservé à l'usage 
postal 

Nur für Postzwecke 

Weight Paino Poids Gewicht 
Unit price Yksikköhinta Prix unitaire Grundpreis 
Price to pay Maksu Prix à payer Verkaufspreis 
Total, sub-total Summa, välisumma Total, sous-total Summe, Teilsumme 
Gross, net Brutto, netto, Brut, net Brutto, netto 
Tare, preset tare Taara, esiaseteltava taara Tare, tare 

prédéterminée 
Tara, Taraeingabewert 

Zero Nolla Zéro Null 
Print Tulostus Impression Abdruck, Druck 
Set point Asetusarvo Point de consigne Schaltpunkt 
Date, time Päivämäärä, kellonaika Date, heure Datum, Zeit 
Unstable weight Epävakaa kuorma Poids instable Kein Gleichgewicht 
Weight below 
Min 

Paino alle Min Poids inférieur à Min Gewicht kleiner als Min 

No weight 
change 

Muuttumaton paino Poids inchangé Kein Gewichtswechsel, 
Ohne 
Gewichtswechsel 

Error Virhe Erreur Meßabweichung, Fehler 
Cash, cheque, 
credit, change 

Käteinen, shekki, luotto, 
vaihtoraha/takaisin 

Comptant, chèque, 
carte(ou crédit),  rendu

Bargeld, Scheck, Kredit, 
Wechselgeld 

Transactions Kauppatapahtuma Transactions Vorgang 
Customer Asiakas Client Kunde 
Vendor, operator Käyttäjä Vendeur Vendeur, opérateur Verkäufer, Bediener 
Non-weighted 
article 

Punnitsematon tuote Article non pesé Nicht gewogene Artikel 

Weighted article Punnitusalue Article pesé Gewogener Artikel 
Clear Korjaus Effacer Löschen 
Weighing range Punnitusalue Etendue de pesage Wägebereich 
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Anglicky Řecky Maďarsky Islandsky 

Not to be used 
for direct sale to 
the public  

Vásárlók közvetlen 
kiszolgálására nem 
használható 

Ekki til nota við beina 
sölu til almennings 

For postal use 
only  

Csak postai 
használatra 

Aðeins til vigtunar á 
pósti 

Weight  Tömeg Þyngd 
Unit price  Egységár Einingarverð 
Price to pay  Fizetendő ár Verð 
Total, sub-total  Összeg, részösszeg Samtals, alls 
Gross, net Bruttó, nettó Brúttó, nettó 
Tare, preset tare  Tára, beadott tára forstillt tara 
Zero  Nulla Núll 
Print  Nyomtatás Prenta 
Set point  Kapcsolási pont Stilligildi 
Date, time  Dátum, idő Dags., tími 
Unstable weight  Tömegkijelzés nem 

stabil 
Óstöðug þyngd 

Weight below 
Min  

A terhelés Min alatt 
van 

Undir lágmarksþyngd 

No weight 
change 

 Tömeg változatlan Óbreytt þyngd 

Error  Hiba Villa 
Cash, cheque, 
credit, change  

Készpénz, csekk, 
hitel, aprópénz 

Staðgreitt, tékki, 
greiðslukort, til baka 

Transactions  Tranzakció Færslur 
Customer  Vevő Viðskiptavinur 
Vendor, operator  Eladó Sölumaður, starfsmaður
Non-weighted 
article 

 Méretlen tétel Ekki vegin vara 

Weighted article  Mért tétel Selt eftir vigt 
Clear  Törlés Eyða 
Weighing range  Mérési tartomány Vigtarsvið 
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Anglicky Italsky Norsky Polsky 

Not to be used 
for direct sale to 
the public 

Vietato per la vendita 
diretta al pubblico 

Ulovlig ved salg 
direkte til publikum 

Waga nie może być 
stosowana w 
bezpośrednim obrocie 
handlowym 

For postal use 
only 

Esclusivamente per uso 
postale 

Kun lovlig ved 
postveiing  

Tylko do opłat 
pocztowych 

Weight Peso Lodd Masa 
Unit price Prezzo unitario Enhetspris Cena 
Price to pay Importo Pris ä betale Należność 
Total, sub-total Totale, sub totale Sum, del sum Należności całkowita, 

Należność częściowa 
Gross, net Lordo, netto Brutto, netto Brutto, netto 
Tare, preset tare Tara, tara predeterminata Tara, Forhåndsinnstilt 

tara 
 

Zero Zero Null Zero 
Print Stampa Utskrift Wydruk 
Set point Punto di regolazione Set pimlt Punkt włączenia 
Date, time Data. ora Data, tid Data, czas 
Unstable weight Peso instabile Usabil vekt Niestabilne położenie 

równowagi 
Weight below 
Min 

Peso inferiore a Min Last under Min Masa poniżej Min 

No weight 
change 

Peso stabile Ingen endring ov 
vieeresultatet 

Stabilne położenie 
równowagi 

Error Errore Feil Błąd 
Cash, cheque, 
credit, change 

Contante, assegno, credito 
resto 

Kontant, sjekk, kredit, 
vekscl 

Gotówka, czek, karta 
kredytowa, reszta 

Transactions Tranzasione Transaksjon Umowa sprzedaży 
Customer Cliente Kunde Kupujący 
Vendor, operator Venditore, operatore Selger, operat∅r Sprzedawca 
Non-weighted 
article 

Articolo non pesato Ikke veid vare Artykuł nieważony 

Weighted article Articolo pesato Veid vare Artykuł ważony 
Clear Correzione Slett Kasowanie 
Weighing range Campo di pesatura Vcieområde Zakres ważenia 
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Anglicky Portugalsky Slovinsky Španělsky 

Not to be used 
for direct sale to 
the public 

Interdito para a vena 
directa ao público 

Ne sme uporabljati za 
neposredno prodajo v 
javnosti 

Prohibido para la venta 
directa al público 

For postal use 
only 

Só para uso postal Samo za poštno 
uporabo 

Uso postal exclusivo 

Weight Peso Masa Peso 
Unit price Preço unitario Cena Precio unitario 
Price to pay Preço a pagar Znesek Importe 
Total, sub-total Total, sub-total Seštevek, delni 

seštevek 
Total-subtotal 

Gross, net Bruto, liquido Bruto, neto Bruto, neto 
Tare, preset tare Tara, tara pré determinada Tara, prednastavljena 

tara 
Tara, tara predeterminada

Zero Zero Ničla Cero 
Print Impressao Tiskanje Impresión 
Set point Ponto de ajuste Nastavljiva vrednost Punto de ajuste 
Date, time Data, hora Datum, čas Fecha, hora 
Unstable weight Peso instavel Nestabilna meritev Peso inestable 
Weight below 
Min 

Pes abaixo de Min Masa manjša od Min Peso por debajo de Min 

No weight 
change 

Peso estavel Stabilna meritev Peso estable 

Error Erro Napaka/Pogrešek Error 
Cash, cheque, 
credit, change 

Dinheiro, cheque, crédito Gotovina, ček, kredit, 
vračilo 

En efectivo, cheque 
(talón),crédito (tarjeta), 
cambio 

Transactions Transacçoes Postopek/Transakcija Transacciones 
Customer Cliente Stranka Cliente 
Vendor, operator Vendedor, operador Prodajalec, operater Vendedor, operario 
Non-weighted 
article 

Artigo nao pesado Netehtano blago Articulo no pesado 

Weighted article  Tehtano blago Articulo pesado 
Clear Corrigir Brisanje Corrección (borrado) 
Weighing range Gama de pesagem Območje tehtanja Rango de pesaje 
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Anglicky Švédsky 

Not to be used 
for direct sale to 
the public 

Får inte användas vid 
försäljning direkt till 
enskild 
konsument 

For postal use 
only 

Endast för postalt bruk 

Weight Vikt 
Unit price Enhetspris 
Price to pay Betalpris 
Total, sub-total Total, sub-total 
Gross, net Brutto, netto 
Tare, preset tare Tara, förinställd tara 
Zero Noll 
Print Utskrift 
Set point Inställningsvärde 
Date, time Datum, tid 
Unstable weight Ostabilt viktvärde 
Weight below 
Min 

Vikt under Min 

No weight 
change 

Ingen viktändring 

Error Fel 
Cash, cheque, 
credit, change 

Kontant, check kredit 
växel 

Transactions Transaktioner 
Customer Kund 
Vendor, operator Försäljare, operatör 
Non-weighted 
article 

Icke-vägd vara 

Weighted article Vägd vara 
Clear Korrigering 
Weighing range Vägningsområde 
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8 Označení měn 
 
V době publikování tohoto vydání příručky se měna euro používala v těchto zemích: Rakousko, 
Belgie, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Portugalsko, 
Španělsko. 
 
 
MĚNA EURO 
 
K indikaci a tisku měny euro jak během, tak i po přechodném období viz oddíl 3.2 této příručky. 
 
Běžné peněžní členění: 
 
0,01€ /kg u jednotkové ceny 
 
0,01€ u ceny k zaplacení 
 
Symbol lze umístit před nebo za cenou ( např. €1,23 nebo 1,23€ ) 
 
Desetinným oddělovačem může být “,” nebo tečka “.”. 
 
(Viz oddíl 3.1.37 Zaokrouhlování ceny v EURO) 
 
 
KYPR 
Jednotkou na Kypru je kyperská libra (nebo ΛΙΡΑ ΚΥΠΡΟΥ), která se dělí na 
100 cents (or ΣΕΝΤ). 
 
Peněžní symboly jsou: £ pro libry; c (nebo σ) pro centy. 
 
Jednotková cena: £/kg 
 
Cena k zaplacení: £ 
 
Minimální interval jednotkové ceny a ceny k zaplacení: 1 c (nebo σ). 
 
Symboly lze umístit nad, pod, vpravo nebo vlevo od číselných údajů. 
 



49 

ČESKÁ REPUBLIKA 
 
Měna: Česká koruna nebo Kč 
 
Jednotková cena: Kč/kg 
 
Cena k zaplacení: Kč 
 
Symboly se umístí vpravo, nad nebo pod číselné hodnoty. 
 
Jednotková cena: xxx,x Kč/kg 
 
Cena k zaplacení: xxx,x Kč (Oddělovačem je čárka) 
 
 
DÁNSKO 
 
Měnou je Kroner; peněžní symboly Kr nebo KR a øre (neexistují zkratky). 1 koruna se dělí na 
100 øre (1 øre = 0,01Kr). Nejmenší hodnotou je 25 øre. 
 
Jednotková cena: XXX,XX Kr/kg nebo XXX,XX Kr/100 g. Cena k zaplacení: XXX,XX Kr. 
Povoluje se zaokrouhlení na nejnižší minci. Symboly se mohou umístit nahoře, pod nebo vpravo 
od číslic. 
 
 
MAĎARSKO 
 
Měnou je forint (Ft) , mezinárodní symbol HUF 
 
Jednotková cena du=1Ft 
 
Cena k zaplacení dp=1Ft 
 
 
ISLAND 
 
Měnou je „Krónur” a peněžní symboly jsou Kr nebo KR a „aurar”. 
 
1 Kr se dělí na 100 „aurar” (100 aurar = 1 Kr). 
 
Pro aurar nejsou peněžní zkratky. 
 
Nejmenší mincí je 1 Kr. 
 
Minimální rozpětí „jednotkové ceny” je 0,01 Kr/“jednotku hmotnosti”. 
 
Rozpětí pro „cenu k zaplacení” se zaokrouhluje na nejbližší Kr. 
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NORSKO 
 
Norské jednotkové ceny jsou „krone" a „øre". 1 koruna se dělí na 100 øre. Nejmenší hodnotou je 
50 øre. 
 
U zařízení používaného k přímým prodejům veřejnosti s udáním ceny má Norsko následující 
předpisy: 
 
Rozpětí jednotkové ceny je minimálně 1 øre (0,01 kr) a u částky zboží v transakci je rozpětí 50 
øre. 
 
Zkratka pro korunu je „kr". 
 
Pro øre není zkratka. 
 
Symboly ceny na displeji váhy by měly být umístěny bezprostředně před, po nebo nad číslicemi. 
 
POLSKO 
 
Měna: złoty. 
 
Jednotková cena: zł/kg 
 
Cena k zaplacení: zł 
 
Symboly se umístí vpravo, nad nebo pod číselné hodnoty. 
 
Jednotková cena: xxx,xx zł/kg 
 
Cena k zaplacení: xxx,xx zł (Oddělovačem je čárka) 
 
SLOVINSKO 
 
Měnou je  „tolar” (peněžní symbol je SIT). 
1 se dělí na 100 „stotin”. 
Stotiny nemají symbol ani zkratku. 
 
Jednotková cena: SIT/kg 
 
Cena k zaplacení: SIT 
 
Rozpětí jednotkové ceny a ceny k zaplacení je minimálně 0,01 SIT. 
Rozpětí jednotkové ceny u částky zboží v transakci se zaokrouhluje na nejbližší 1,00 SIT. 
 
Symboly ceny se nacházejí vpravo od číselných údajů. 
Desetinným oddělovačem je čárka. 
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ŠVÉDSKO 
 
Švédskými jednotkami jsou „krona" a „öre". 1 koruna se dělí 100 öre. Nejmenší hodnotou je 
50 öre. 
 
U zařízení používaného k přímým prodejům veřejnosti s udáním ceny má Švédsko následující 
předpisy: 
 
Rozpětí jednotkové ceny a ceny k zaplacení je minimálně 1 öre (0,01 kr). Cenové rozpětí celkové 
částky jedné nebo více transakcí bude minimálně 50 öre (0,50 kr). 
 
Povolené zkratky: 
 
Koruna „kr" nebo „KR" (pokud jsou k dispozici pouze velká písmena). 
 
Öre nemá zkratka (pokud se použije). 
 
Symboly ceny na displeji váhy mohou být umístěny bezprostředně před, po nebo nad číslicemi. 
 
 
ŠVÝCARSKO 
1 Fr = 100 Rp  1 fr = 100 c  1 fr = 100 ct 
Franken, Rappen  franc, centime  franco, centisimo 
 
Jednotková cena: bez formálních požadavků. 
 
Cena k zaplacení: Fr. xxx,xx or fr. xxx,xx 
 
(Oddělovačem je čárka nebo tečka) 
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VELKÁ BRITÁNIE 
 
Peněžními symboly jsou £ (pound); p (pence) 
 
Jednotková cena  £/kg;  £/100 g;  £/položka 

p/kg;  p/100 g;  p/položka 
 
Alternativní prezentace: £ na kg; p na kg 
 
Symboly ve vztahu k číselným údajům mohou být nahoře, dole nebo vedle hodnoty. Symbol, 
který se nachází vedle, by měl mít následující podobu: 
 

£X.XX/kg; Xp/kg 
 
U oceňování ve zlomcích je přijatelné uvádět údaje na displeji v následující podobě: 
 

£ na  p na 
X.XX  X 
    

kg  100 g  kg  100 g 
 
Minimální rozpětí jednotkové ceny  £0.01;  1p 
Maximální hodnota  ∞ ;  999p 
 
Cena k zaplacení 
 
Symboly ve vztahu k číselným údajům mohou být nahoře, dole nebo vedle hodnoty. Symbol, 
který se nachází vedle, by měl mít následující podobu: 
 
£X.XX; Xp 
Cena k zaplacení se musí uvádět jako jednotlivý interval ne s více dílky. 
 
Rozpětí ceny k zaplacení  £0.01;  1p 
Maximální hodnota  ∞ ;  999p 
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9  Požadavky na britské jednotky 
 
9.1  Povolené jednotky britské míry mají následující symboly: 
 

(i)  libra (lb) 
(ii)  unce (oz) 
(iii)  trojská unce (oz tr) 
 
[Poznámka:- Všechny symboly jsou singulární a malými písmeny] 
 
Tam, kde hodnota britské míry pro metrickou hodnotu dílku stupnice spadá mezi dvě 
rozpětí tabulky 1 a tabulky 2 přílohy I Směrnice 90/384/EEC, potom by se měla použít 
hodnota z menšího rozpětí 

 
např. v tabulce 2 pro zařízení třídy III, kde e = 1/8 oz, potom minimální hodnota pro `n’ 
je 100. 

 
9.2  Měrné jednotky se musí identifikovat buď celé nebo povoleným symbolem. Tam, kde se 

písmeno symbolu může zaměňovat s číselným údajem, by měla být zřetelná mezera mezi 
údajem a symbolem (např. 0.01 lb). 

 
9.3  Jednoduché zlomky musí být zřetelné, nedvojsmyslné a kompatibilní s velikostí příslušné 

číslice celého čísla. Čitatel a jmenovatel zlomku musí být menší než celé číslo a udává se v 
běžné podobě zlomku, tj. 1/8 nebo 1/2. Čitatel nesmí být na stejném řádku jako jmenovatel. 
 
V případě srozumitelnosti lze vynechat čáru oddělující čitatele od jmenovatele. 

 
9.4  Tam, kde libra (lb) a unce (oz) použijí společně, musí mít libra (lb) podobu celého čísla, 

zatímco unce (oz) může mít dodatečně jednoduché zlomky např. 5 lb 31/8 oz , ne desetinné 
zlomky. 

 
9.5  Dílek stupnice musí mít jednu z následujících podob:- 
 

(i) 1 x 10n, 2 x 10n
 nebo 5 x 10n, index n je buď kladné nebo záporné celé číslo nebo 

nula, nebo 
 
(ii)  8 oz, 4 oz, 2 oz, 1 oz, ½ oz, ¼ oz atd. nebo 

½ lb, ¼ lb etc. 
 
9.6  Číselný údaj pro indikaci uncí (oz) bude odpovídající a zřetelně oddělený od číslic, 

udávajících libry, např. mezera rovnající se jedné číslici nebo dvojtečce. 
 
[Poznámka:- toto se vyskytuje, když jednotky míry jsou nad nebo pod číselným údajem] 

 
9.7  Výsledné číslo pro tisk jednoduchého zlomku nesmí být menší než 2 mm, nicméně čitatel a 

jmenovatel mohou být menší za předpokladu, že se zachová srozumitelnost výpisu. Zlomek 
musí mít velikost slučitelnou s číslicemi celých čísel. 
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9.8  Zařízení s přepínáním britských jednotek na  metrické jednotky musí mít odpovídající 
vnitřní rozlišení ke správnému převodu z jedné měrné jednotky do druhé, např. desetiny 
libry na metrické. Zpětné přepnutí do režimu s britskými měrnými jednotkami by se mělo 
provést tak, že není nutné další zaokrouhlování výsledku 

 
[Poznámka:- jestliže se provede dodatečné zaokrouhlení, mohou se objevit kumulativní 
chyby s následkem změny indikace]. 

 
9.9  Vícerozsahové zařízení může mít rozsahy v každé z povolených měrných jednotek. 

 
např. 15 kg x 5 g 

30 lb x 1/8 oz 
30 lb x 0.01 lb 

 
9.10  Britské jednotky míry lze používat pouze jako doplňkové indikace až do 31. prosince 2009 

(viz oddíl 3.1.19). 
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10  Obsah a struktura dokumentace (typová zkouška ES) 
 
Tento oddíl popisuje obsah a strukturu dokumentace, která se předává k typové zkoušce ES vah s 
neautomatickou činností. 
 
Struktura se řídí přílohou III Směrnice 90/384/EEC. Číslicemi v lomítkách /../ se odkazuje se na 
EN45501. Nicméně tyto odkazy nejsou vyčerpávající. 
 
10.1  Všeobecný popis typu, vysvětlení nezbytná k pochopení funkce zařízení 
 
10.1.1  Zamýšlený účel použití, druh zařízení (např. plošinová váha plus-mínus, etiket. stroj ) 
 
10.1.2 Všeobecné charakteristiky (výrobce; třída, Max, Min, e, n; s jednou hodnotou dílku/více 

hodnotami, vícenásobný rozsah; rozsah teploty napětí...) /7.1/ 
 
10.2  Seznam popisů a charakteristických údajů o všech zařízeních ve vahách 
 
10.2.1  Prostředky pro zajišťovací prvky, ovládací prvky apod.. /4.1.2/ 

Místo pro aplikaci CE a souvisejících značek /7.2/ 
 
10.2.2  Zařízení k nastavení /4.1.2.5/ 
 
10.2.3  Pomocné nebo nástavbové indikační zařízení /3.4, 4.4.3, 4.14.7/ 
 
10.2.4 Mnohostranné použití indikačních zařízení /4.4.4/ 
 
10.2.5 Tiskárny /4.4.5/, tisk výsledků vážení /4.6.11, 4.7.3/ a dalších hodnot 

/4.15.4, 4.17/ 
 
10.2.6  Zařízení k ukládání do paměti /4.4.6/ 
 
10.2.7  Nastavení, zařízení se sledováním nuly /4.5, 4.6.9, 4.14.2/ 
 
10.2.8  Zařízení s tárou /4.6, 4.10, 4.14.3/ 
 
10.2.9  Zařízení s přednastavenou tárou /4.7, 4.14.4/ 
 
10.2.10 Blokovací zařízení /4.8, 4.14.5/ 
 
10.2.11 Vyrovnávací zařízení a  indikátor vyrovnání, max. hodnota náklonu /3.9.1/ 
 
10.2.12 Pomocné ověřovací zařízení /4.9/ 
 
10.2.13 Volba vážicích rozsahů (u zařízení s více rozsahy) /4.10/ 
 
10.2.14 Zařízení k připojení nosičů zatížení k různým zařízením pro měření zátěže /4.11/ 
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10.2.15  Funkce zařízení výpočtu ceny (např. pro přímé prodeje veřejnosti) /4.15/ 
- zvláštní aplikace /4.15.4/ 
- samoobslužná aplikace /4.15.5/ 
- etiketování cen /4.17/ 

 
10.2.16  Rozhraní 
 

- Typ(y), zamyšlené použití, pokyny k odolnosti proti vnějším vlivům /5.3.6/ 
- periferní zařízení pro připojení během zkoušek rušení /5.4.2/ 

 
10.2.17 Periferní zařízení, např. tiskárny, dálková zobrazení, která mají být zahrnuta do 

certifikátu o schválení typu 
 
10.2.18  Jiná zařízení nebo funkce, např. pro jiné účely než stanovení hmotnosti (nejsou 

předmětem vyhodnocení shody) 
 
10.3  Informace, týkající se zvláštních případů 
 
10.3.1 Další členění zařízení v modulech – např. snímače zatížení, mechanický systém, 

indikátory, displej - indikující funkce každého modulu a zlomky pi maximálních 
přípustných chyb. 
 
U modulů, které už jsou schváleny, odkazy na zkušební protokoly nebo certifikáty o 
schválení typu /3.5.4/ 

 
U Snímač zatíženíů odkaz na vyhodnocení podle R60 /4.12/ 
- viz také bod 10.8 – 

 
10.3.2  Zvláštní provozní podmínky /3.9.5/ 
 
10.3.3  Reakce zařízení na významné chyby  /5.1.1, 5.2, 4.14.9/ 
 
10.3.4 Činnost displeje po zapnutí /5.3.1/ 
 
10.3.5  Další zvláštní informace 
 
10.4  Koncepční plány, výkresy a plány komponent, dílčí sestavy, elektrické okruhy atd. 

zejména: 
 
- nosič zatížení,  
- vahadlový systém a materiál vahadel, pokud není projektován podle /6.3.2 - 6.3.4/ 
- zařízení, aplikující sílu na snímače zatížení 
- prvky elektrického zapojení, např. pro připojení snímačů zatížení k indikátoru 
- Snímače zatížení, pokud se neudávají jako moduly podle 3.1 
 
- indikátor: blokové schéma 

schématický okruh 
klávesnice s přiřazenou funkcí každého tlačítka 

 
- výkres hlavní desky /7.1/ 



57 

- vzorky všech uvažovaných sestav, viz také bod 2.5 
- prezentace zařízení (výkres nebo fotografie) ukazující, kde se má aplikovat zapečetění 
a značky ověření 
- body 2.1, 2.14. Velikost do 210 x 297 mm 
(DIN A 4) 

 
10.5  Prohlášení, zda se plně aplikovala EN45501. U odchylek by se měl úvést odkaz na 

odpovídající body v příloze I Směrnice a EN a také body v oddílech 2 a 3 dokumentace. 
 
10.6  Výsledky testů, prováděné výrobcem, na protokolech z R 76-2 včetně doložení 

kompetencí. 
 
10.7  Zkušební zprávy z jiných laboratoří, jako dle bodu 6. 
 
10.8  Certifikáty jiných ES schválení typu nebo samostatných zkoušek vztahujících se na 

moduly nebo jiné části, uvedené v dokumentaci společně se zkušebními protokoly, kde 
je to možné 
- viz také bod 10.3.1. 
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11  Kompatibilita modulů 
 
Podle Směrnice EHS 90/384/EEC, příloha II, č. 3  ve znění Směrnice EHS 93/68/EEC výrobce, 
který má v úmyslu předat zařízení k ověření ES musí zajistit a deklarovat, že zařízení je ve shodě 
s typem, popsaným v osvědčení ES o schválení typu a vyhovuje požadavkům Směrnice, která se 
na ně aplikuje. 
 
Tam, kde osvědčení ES o schválení typu zahrnuje větší počet modulů a/nebo umožňuje 
konstrukci  série vah s různou maximální kapacitou a/nebo rozsahem měření, je nutné, aby 
výrobce prokázal, že připojené moduly jsou navzájem kompatibilní a také s váhou jako celkem. 
 
Do následujících formulářů byly zahrnuta příslušná množství a identifikované charakteristiky, 
které společně ustavují kompatibilitu. Tyto formuláře zahrnují celá zařízení, elektronický 
indikátor a snímače zatížení plus 4 podmínky odkazované v EN45501 a dalších 6 podmínek, 
které jsou z technických důvodů výsledkem samotného oddílu. Tabulky, kde budou vloženy 
údaje, umožní přijmout jednoduché rozhodnutí, zda jsou, či nejsou splněny. 
 
Výrobce váhy může ověřit a prokázat tuto kompatibilitu vyplněním formuláře, uvedeného na 
následujících stránkách. 
 
Záměrem je, aby tyto formuláře byly připojeny k formálnímu Prohlášení o shodě nebo jiným 
způsobem připravené k předložení notifikovanému subjektu, odpovědnému za počáteční ověření 
nebo dodatečnou metrologickou kontrolu. Měly by rovněž být součástí žádosti o ES typovou 
zkoušku nebo ES ověření jednotlivých výrobků jako součást podpůrné dokumentace.                                             
 
Kalkulačních tabuleky pro kompatibilitu modulů vypracovala DELTA (Dánsko) a PTB 
(Německo), a jsou k dispozici v angličtině zdarma na jejich webových stránkách: 
 
DELTA: www.delta.dk/weighing 
 
PTB: www.ptb.de [sledujte spojení na jejich pracovní skupinu 1.12 (váhy)] 
 
Obě tyto organizace mají své kalkulační tabulky k dispozici ve francouzštině a němčině. 
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Kompatibilita modulů 
Technický list 

Váha s neautomatickou činností 
 

(Všechny údaje převzaty ze zkušebního protokolu, osvědčení o schválení typu nebo zařízení) 
 

Výrobce: 
 
Typ:  Výrobní číslo: 
 
Číslo osvědčení ES o schválení typu: 
vydáno kým:  ze dne: 
 
Metrologické a technické údaje : 
 

Váha - třída přesnosti třída   
- maximální váźivost 
 (s více dílky/vícerozsahový) 

Max 
 

(Max1) 
 

(Max2) 
 

(Max3) 

 g, kg, t 

- hodnota ověřovacího dílku  
(s více dílky/vícerozsahový) 

e 
 

(e1) 
 

(e2) 
 

(e3) 

 g, kg, t 

- počet ověřovacích dílků 
stupnice n = Max / e 

 (s více dílky/vícerozsahový 
 ni = Maxi / ei ) 

n 
 

(n1) 
 

(n2) 
 

(n3) 

 - 

- redukční poměr R  - 
- počet snímačů zatížení N  - 
- korekční faktor Q  - 
- vlastní váha nosiče zatížení DL  g, kg, t 
- dolní hranice teplotního 

rozsahu 
Tmin  °C 

- horní hranice teplotního 
rozsahu 

Tmax  °C 

WS 
 

 - 

L 
 

 m 

 

-- 4žílový nebo 6žílový systém 
 
-- délka spojovacího kabelu  
 
-- průřez vodiče A 

 
 mm2 
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Elektronický indikátor 
Typ : ..................... 

- vhodné pro třídu přesnosti 
váhy 

třída  - 

- maximální počet ověřovacích 
dílků  

nind  - 

- budicí napětí snímače zatížení Uexc  V 
- minimální vstupní napětí na 

ověˇovací dílek  
∆umin  µV, mV 

- minimální odpor snímače 
zatížení 

RLmin  Ω 

- maximální odpor snímače 
zatížení 

RLmax  Ω 

- dolní mez teplotního rozsahu Tmin  °C 
- horní mez teplotního rozsahu Tmax  °C 
- podíl maximální povolené 

chyby 
pind  - 

4 vodičový systém : 
- maximální hodnota délky 

kabelu na průřez vodiče 

(L/A)4max  m/mm2 

Výrobce: 
.......................... 
.......................... 
.......................... 
Číslo zkušebního 
protokolu nebo 
číslo osvědčení typu: 
.......................... 
 
vydal:.......... 
 
dne:................ 

6 vodičový systém : 
- maximální hodnota délky 

kabelu na průřez vodiče 

(L/A)6max  m/mm2 

 
Snímač zatížení - maximální kapacita Emax  g, kg, t 

- minimální vlastní váha Emin  g, kg, t 
- třída přesnosti    
- jmenovitý výkon C  mV/V 
- maximální počet dílků 

ověřovací stupnice 
nLC  - 

- minimální počet dílků 
ověřovací stupnice nebo poměr 
Y=maxIvmin 

Vmin 
Y 

 g, kg, t 
- 

- minimální výstup při návratu 
mrtvého zatížení nebo poměr 
Z=EmaxI(2·DR) 

DR 
Z 

 g, kg, t 
- 

- vstupní odpor jednotlivého 
snímače zatížení 

RLC  Ω 

- dolní mez teplotního rozsahu   °C 
- horní mez teplotního rozsahu   °C 

Výrobce: 
.......................... 
.......................... 
.......................... 
Číslo zkušebního 
protokolu nebo 
číslo osvědčení typu: 
.......................... 
 
vydal:.......... 
 
dne:................ 

- podíl maximální povolené 
chyby 

PLC   

 
Připojovací prvky - podíl maximální povolené 

chyby 
Pcon  - 
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Podmínka (1)  
Třídy přesnosti  

Snímače 
zatížení 

 Indikátor stejné nebo 
lepší než 

Váha úspěšné neúspěšné

  
& 

     

 
 
Podmínka (2)  

Teplotní rozsah Snímač 
zatížení 

Indikátor  Váha  úspěšné neúspěšné

Tmin   &  ≤   
Tmax   &  ≥   

 
 
Podmínka (3) 

(PLC)2 + (Pcon)2 + (Pind)2 

 
= Σpi

2 ≤ 
1 

úspěšné neúspěšné

   =     
 
Podmínka (4) Zařízení s jedním dílkem stupnice 
 

nind ≥ n = Max  / e úspěšné neúspěšné
     

 
Zařízení s více dílky nebo vícerozsahové (i = počet rozsahů): 
 

i nind ≥ ni = Max i / ei úspěšné neúspěšné
      
      
      

 
Podmínka (5)  

Q=Max R/N ≤ Emax úspěšné neúspěšné
 =      

 
kde Q lze odvodit z: 
 

 
 

a NUD je faktor „Nestejnoměrné rozdělení“(viz oddíl 3.1.6.6). 

Max+mrtvé zatížení+dopl. tára+počáteční nastavení nuly+NUD
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Podmínka (6a) Zařízení s jedním dílkem stupnice 
 

nLC ≥ n = Max  / e úspěšné neúspěšné
     

 
Zařízení s více dílky nebo vícerozsahové (i = počet rozsahů): 
 

i nLC ≥ ni = Max i / ei úspěšné neúspěšné
      
      
      

 
 
Podmínka (6b) Zařízení s více dílky 
 

DR Z=EmaxI (2 DR) ≥ Maxr / ei úspěšné neúspěšné
      

 
(Z = nLC , jestliže ani DR, ani Z nejsou uvedeny ve zkušebním protokolu snímače 
zatížení) 
 
 

Podmínka 6(c) Vícerozsahové zařízení 
 

DR Z=EmaxI (2 DR) ≥ 0,4  Maxr / ei úspěšné neúspěšné
      

 
(Z = nLC , jestliže ani DR, ani Z nejsou uvedeny ve zkušebním protokolu snímače 
zatížení) 
 

Podmínka (6d) 
DL  R / N ≥ Emin úspěšné neúspěšné

     
 
Podmínka (7)  

e  R / √N ≥ Vmin=Emax / Y úspěšné neúspěšné
 =      

 
(Y = nLC , jestliže ani vmin, ani Y nejsou uvedeny ve zkušebním protokolu snímače 
zatížení) 
(e=e1 pro zařízení s více dílky nebo vícerozsahové zařízení) 
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Podmínka (8)  
∆u ≥ ∆umin úspěšné neúspěšné

     
 
 

∆u  vypočítáno z následujícího vzorce:  
 
 
 

Podmínka (9)  
RLmin ≤ RLC / N ≤ RLmax úspěšné neúspěšné

       
 
 
Podmínka (10) 4 vodičový systém 
 

L I A = (LIA)4 ≤ (LIA)4max úspěšné neúspěšné
 I  =      

 
6 vodičový systém 
 

L I A = (LIA)6 ≤ (LIA)6max úspěšné neúspěšné
 I  =      
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Zkouška kompatibility metrologických a technických údajů váhy, snímače(ů) zatíženíu a 
elektronického indikátoru 
 
Podmínka (1):  Třída přesnosti váhy kompatibilní s třídou indikátoru a snímač(ů) zatížení. 
 
Podmínka (2):  Teplotní rozsah váhy ve srovnání s teplotními rozsahy snímač(ů) zatížení a 

elektronického indikátoru. 
 
Podmínka (3):  Součet druhých mocnin zlomků pi maximálních povolených chyb Snímač 

zatíženíu(ů), spojovacích prvků a indikátoru (EN45501, č. 3.5.4) nesmí 
převýšit 1. 

 
Podmínka (4):  Počet dílků ověřovací stupnice váhy nesmí převýšit maximální počet dílků 

ověřovací stupnice elektronického indikátoru. 
 
Podmínka (5):  Maximální kapacita snímač(ů) zatížení musí být kompatibilní s Max váhy 

(EN45501, č. 4.12.1). (Vysvětlení k „NUD“ a navrhnutá rovnice pro Q jsou 
uvedeny v oddílu 3.1.6.6). 

 
Podmínka (6a):  Kompatibilita maximálního počtu ovéřovacích dílků snímač(ů) zatížení k počtu 

dílků ověřovací stupnice váhy (EN45501, č. 4.12.2). 
 
Podmínka (6b):  Kompatibilita minimálního výstupu při návratu mrtvého zatížení snímače 

zatížení k ověřovacímu dílku zařízení s více dílky (Podmínka odpovídající 
EN45501, č. 4.12.2, dle ujednání WELMEC WG2 Rozhodnutí 8 z 23. 
listopadu 1994). 

 
Podmínka (6c): Kompatibilita minimálního výstupu při návratu mrtvého zatížení snímače 

zatížení k ověřovacímu dílku vícerozsahového zařízení (Podmínka 
odpovídající EN45501, č. 4.12.2, dle ujednání WELMEC WG2 Rozhodnutí 8 z 
23. listopadu 1994). 

 
Podmínka (6d):  Kompatibilita minimálního výstupu při návratu mrtvého zatížení snímače(ů) 

zatížení k aktuálnímu mrtvému zatížení nosiče zatížení. 
 
Podmínka (7):  Minimální dílek stupnice snímač zatížení (EN 45501 č. 4.12.3) musí být 

kompatibilní s dílkem ověřovací stupnice váhy. 
 
Podmínka (8): Aktuální vstupní napětí na ověřovací dílek nesmí být menší než minimální 

vstupní napětí na ověřovací dílek elektronického indikátoru. 
 
Podmínka (9): Skutečná impedance snímače zatížení musí být v rozmezí povolené 

impedance snímače zatížení pro elektronický indikátor. 
 
Podmínka (10):  Délku kabelu na průřez vodiče spojovacího kabelu mezi propojovací krabicí 

snímačů zatížení a indikátorem nesmí převýšit hodnotu stanovenou pro 
indikátor. 
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12 Dokumentace o shodě  
 
Tento oddíl přináší příklady dokumentace o shodě požadované pro předložení se zařízením v 
různých fázích procesu ověřování. Tyto lze spojit do jediného dokumentu. 
 

A Prohlášení o shodě – K vyplnění výrobcem nebo jeho pověřeným zástupcem před ověřením. 
 

Tento formulář může být zahrnutý do návodu k obsluze zařízení a musí být k dispozici v 
místě určení. 
 
Toto prohlášení by mělo obsahovat sdělení, udávající , že je platné pouze s osvědčením, 
vydaným notifikovaným subjektem. Sdělení nebude uvedeno, jestliže výrobce má zavedený 
systém kvality a prohlašuje shodu v souladu s přílohou II.2 Směrnice 90/384/EEC. 
 
V případě ověřování ve dvou fázích platnost prohlášení o shodě může záviset na 
dokazování (důkazu) prováděném během druhé fáze ověřování. 

 

B  Certifikát shody – K vyplnění notifikovaným subjektem v době ověřování (Ověření ES 
jednotlivých výrobků nebo Ověření ES) a předloženému výrobci nebo jeho pověřenému 
zástupci. 

 
Výrobce nebo jeho pověřený zástupce jsou povinni na vyžádání dát k dispozici tento 
certifikát. 
 
Certifikát shody lze použít pro všechna zařízení stejného typu zahrnutím všech výrobních 
čísel. 

 

C  Certifikát testů z první fáze – K vyplnění notifikovaným subjektem v první fázi ověřování 
(Ověření ES jedntlivých výrobků nebo Ověření ES) a předloženému výrobci nebo jeho 
pověřenému zástupci. Tento certifikát musí být k dispozici u zařízení v druhé fázi 
ověřování. 

 

D  Certifikát testů z první fáze – K vyplnění výrobcem nebo jeho pověřeným zástupcem v 
první fázi ověřování (Prohlášení ES o shodě typu). Tento certifikát musí být k dispozici u 
zařízení v druhé fázi ověřování. 

 



Unterschrift  Datum 
Signature Date 
Signature    Date 
Podpis  Datum 

  
 66 

 
Name und Anschrift des Herstellers oder seines authorisierten vertreters Muster 
Name and address of manufacturer or his authorised representative Specimen 
Nom et adresse du fabricant ou de son représentant autorisé Specimen 
Jméno a adresa výrobce nebo jeho pověřeného zástupce Vzorek 
 

Konformitätserklärung 
Declaration of conformity 
Déclaration de conformité 
Prohlášení o shodě 

 
 
Die nichtselbsttätigen Waage 
The non-automatic weighing instrument 
L'instrument de pesage à fonctionnement non automatique 
Váha s neautomatickou činností 
 
Hersteller: 
Manufacturer: 
Fabricant: 
Výrobce: 

 

Typ/Modell: 
Type/Model: 
Type/modèle: 
Typ/model: 

 

Nr. der EG-Bauartzulassung (gegebenen falls): 
No of the EC type-approval certificate (where applicable): 
Nº du certificat d'approbation CE de type (le cas écheant): 
Číslo certifikátu ES o schválení typu (kde je to vhodné): 

 

 
entspricht dem in der Bescheinigung über die Bauartzulassung beschriebenen Baumuster, 
sowie den Anforderungen der EG-Richtlinie 90/384/EWG in der jeweils geltenden Fassung 
und den Anforderungen folgender EG-Richtlinien: 
corresponds to the production model described in the EC type-approval certificate and to the 
requirements of the Council Directive 90/384/EEC as amended and to the requirements of the 
following EC directives: 
correspond au modèle décrit dans le certificat d'approbation CE de type, aux exigences de la 
directive 90/384/CEE modifiée et aux exigences des directives CE suivantes: 
odpovídá výrobnímu modelu popsanému v certifikátu ES o schválení typu a požadavkům 
Směrnice Rady 90/384/EHS v uvedeném znění a požadavkům následujících směrnic ES. 

A 

 



Unterschrift  Datum Stempel 
Signature Date Stamp 
Signature  Date Tampon 
Podpis Datum Podpis 
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Name, Anschrift und Kennummer der benannten Stelle Muster 
Name, address and identification number of the notified body Specimen 
Nom, adresse et numéro d'identification de l'organisme notifié Specimen 
Jméno a adresa a identifikační číslo notifikovaného subjektu Vzorek 
 
Konformitätsbecheenigung 
Certificate of conformity 
Attestation de conformité 
Certifikát shody 
 
 Die Übereinstimmung der nichtselbsttätigen Waage 
The conformity of the non-automatic weighing instrument 
La conformité de l'instrument de pesage à fonctionnement non automatique 
Shoda váhy s neautomatickou činností 
 
Hersteller: 
Manufacturer: 
Fabricant: 
Výrobce: 

 

Typ/Modell: 
Type/Model: 
Type/modèle: 
Typ/model: 

 

Herstellungsnummer: 
Serial number: 
Numéro de série: 
Výrobní číslo: 

 

 
mit den Anforderungen der EG-Richtlinie 90/384/EWG in der jeweils geltenden Fassung 
wurde durch eine Prüfung nach EN45501 Nr.8.2 festgestellt. 
with the requirements of the Council Directive 90/384/EEC as amended was established by 
tests referred to in EN45501 - 8.2. 
avec les exigences de la directive 90/384/CEE modifiée a été constatée par une vérification en 
conformité avec la norme européenne EN45501 - 8.2. 
s požadavky Směrnice Rady 90/384/EEC v uvedeném znění byla ustanovena zkouškami podle 
EN45501 – 8.2. 
Die EG-Eichung wurde für folgende(n) Aufstellungsort / Gebrauchsort / Gebrauchszone 
durchgeführt: 
The EC-verification is valid for the following place of installation / location / area of use: 
La vérification CE est valide pour l'emplacement / l'endroit d'utilisation / sphère d'utilisation 
suivant: 
ES ověření  platí pro následující místo montáže/lokalitu/oblast použití: 

B

 



Unterschrift  Datum Stempel 
Signature Date Stamp 
Signature  Date Tampon 
Podpis Datum Podpis 
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Name, Anschrift und Kennummer der benannten Stelle Muster 
Name, address and identification number of the notified body Specimen 
Nom, adresse et numéro d'identification de l'organisme notifié Specimen 
Jméno a adresa a identifikační číslo notifikovaného subjektu Vzorek 
 
Bescheinigung über Prüfungen in der 1. Stufe 
Certificate on tests of the 1st stage 
Attestation des essais de la 1ère étape 
Certifikát testů 1. fáze 
 
 Die Übereinstimmung der nichtselbsttätigen Waage 
The conformity of the non-automatic weighing instrument 
L'instrument de pesage à fonctionnement non automatique 
Shoda váhy s neautomatickou činností 
 
Hersteller: 
Manufacturer: 
Fabricant: 
Výrobce: 

 

Typ/Modell: 
Type/Model: 
Type/modèle: 
Typ/model: 

 

Herstellungsnummer: 
Serial number: 
Numéro de série: 
Výrobní číslo: 

 

mit den Anforderungen der EG-Richtlinie 90/384/EWG in der jeweils geltenden Fassung 
wurde durch Prüfungen und Versuche nach EN45501 Nr.8.2 mit Ausnahme folgender 
Prüfungen festgestellt: 
with the requirements of the Council Directive 90/384/EEC as amended was established by 
examinations and tests referred to in EN45501 - 8.2, with the exception of the following tests: 
avec les exigences de la directive 90/384/CEE modifiée a été constatée par les examens et 
essais en conformité avec la norme européenne EN45501-8.2, à l'exception des essais 
suivants: 
s požadavky Směrnice Rady 90/384/EC v uvedeném znění byla ustanovena zkouškami a testy 
podle EN45501 – 8.2 s výjimkou následujících testů: 
Die noch erforderlichen Prüfungen zur Feststellung der Konformität sind bei der 2. Stufe 
vorzunehmen. 
Pending tests to ensure the conformity will be performed at the second stage. 
Les essais encore nécessaires pour la constatation de la conformité seront faits lors de la 
deuxième étape 
Neuskutečněné testy k zajištění shody budou provedeny ve druhé fázi. 

C

 



Unterschrift  Datum Stempel 
Signature Date Stamp 
Signature  Date Tampon 
Podpis Datum Podpis 
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Name und Anschrift des Herstellers oder seines authorisierten vertreters Muster 
Name and address of manufacturer or his authorised representative Specimen 
Nom et adresse du fabricant ou de son représentant autorisé Specimen 
Jméno a adresa výrobce a jeho pověřeného zástupce Vzorek 
 
Kennummer der benannte Stelle, die die EG-Überwachung nach der EGRichtlinie 
90/384/EWG durchgeführt hat 
Identification number of the notified body that has carried out the EC 
surveillance referred to the Council Directive 90/384/EEC 
Numéro d'identification de l´organisme notifié, qui a effectué la 
surveillance CE en conformité avec la directive 90/384/CEE 
Identikační číslo notifikovaného subjektu, který provedl kontrolu dle Směrnice Rady 90/384/EEC 
 

Bescheinigung über Prüfungen in der 1. Stufe 
Certificate on tests of the 1st stage 
Attestation des essais de la 1ère étape 
Certifikát testů 1. fáze 
 
 Die Übereinstimmung der nichtselbsttätigen Waage 
The conformity of the non-automatic weighing instrument 
L'instrument de pesage à fonctionnement non automatique 
Shoda váhy s neautomatickou činností 
Hersteller: 
Manufacturer: 
Fabricant: 
Výrobce: 

 

Typ/Modell: 
Type/Model: 
Type/modèle: 
Typ/model: 

 

Herstellungsnummer: 
Serial number: 
Numéro de série: 
Výrobní číslo: 

 

mit den Anforderungen der EG-Richtlinie 90/384/EWG in der jeweils geltenden Fassung wurde durch 
Prüfungen und Versuche nach EN45501 Nr.8.2 mit Ausnahme folgender Prüfungen festgestellt: 
with the requirements of the Council Directive 90/384/EEC as amended was established by examinations 
and tests referred to in EN45501 - 8.2, with the exception of the following tests: avec les exigences de la 
directive 90/384/CEE modifiée a été constatée par les examens et essais en conformité avec la norme 
européenne EN45501-8.2, à l'exception des essais suivants: 
s požadavky Směrnice Rady 90/384/EC v uvedeném znění byla ustanovena zkouškami a testy podle 
EN45501 – 8.2 s výjimkou následujících testů: 
Die noch erforderlichen Prüfungen zur Feststellung der Konformität sind bei der 2. Stufe vorzunehmen. 
Pending tests to ensure the conformity will be performed at the second stage.  
Les essais encore nécessaires pour la constatation de la conformité seront faits lors de la deuxième étape 
Neuskutečněné testy k zajištění shody budou provedeny ve druhé fázi. 

 

D

 



 

 
13 Revize této příručky 
 
(Změny předchozích vydání neuvedeny) 
 
Vydání Datum Výrazné změny oproti předchozímu vydání 

  Úpravy a dodatky k následujícím oddílům: 3.1.6.4, 
3.1.7, 3.1.12, 3.1.13.1, 3.1.15, 3.1.17, 3.1.19, 3.1.20, 3.1.29. 
Nově přidané oddíly: 3.1.1.2, 3.1.6.7, 3.1.6.8, 3.1.6.9, 3.1.6.10, 
3.1.13.2, 3.1.13.3, 3.1.24.3, 3.1.26, 3.1.27, 3.1.28, 3.1.29, 
3.1.30, 3.1.31, 3.1.32, 3.1.33, 3.1.34, 3.1.35, 3.1.36, 3.1.37, 
3.1.38, 3.1.39, 3.1.40, 3.1.41, 3.1.42, 3.1.43, 3.1.44, 3.1.45, 
3.1.46, 3.1.47, 3.1.48, 3.1.49, 3.1.50, 3.1.51, 3.1.52, 3.1.53. 
Oddíl 4; BCR rozhodnutí přesunuta do oddílu 3. 
Dodatečné nebo upravené informace o zemích v oddílech 1, 7, 8.
Odkazy na “Q” a “NUD” přidány v oddílu 11. 
Nová mapa na titulním listu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




