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3 Rozhodnutí o běžné aplikaci  

 

Níže je uveden seznam rozhodnutí učiněných o běžné aplikaci na základě podstatných požadavků. (Ve většině 

odstavců se odkazuje na příslušné číslo schůze pracovní skupiny 2 WELMEC a buď na číslo bodu v zápise ze 

schůze, nebo na číslo rozhodnutí.) 

 

3.1 Obecné informace 

 

Rozhodnutí 

 

3.1.1 Stabilní rovnováha 

 

3.1.1.1 Indikace nestabilní rovnováhy 

 

Použití blikající značky jednotek jako indikace nestabilní rovnováhy se považuje za přijatelné pouze u přístrojů, 

které nejsou určeny pro přímý prodej spotřebitelům, a poté přednostně pouze u přístrojů pro laboratorní použití.  

 

3.1.1.2 Zkouška stabilní rovnováhy 

 

Zkouška uvedená v části A.4.12 normy EN 45501 je otevřená různým výkladům a stává se z ní stále větší 

problém spolu s tím, jak se zvyšuje rychlost konvertorů A/D. Manuální rušení by mělo být udržováno při 

inicializaci příkazu pro tisk nebo ukládání dat. To platí rovněž pro zkoušení stabilní rovnováhy nastavení nuly a 

tárovacího zařízení. Kontrola dokumentace se nepovažuje za dostačující.  

 

3.1.2 Kalkulovaná hmotnost 

Kde údaj představuje skutečné stanovení hmotnosti, potom tento údaj musí respektovat přípustnou chybu a být 

uveden ve správném formátu.  

 

Když se společně tiskne hmotnost brutto, hmotnost netto a tára, hmotnost je možno vypočítat ze dvou 

skutečných stanovení hmotnosti. V případě přístroje s více intervaly by bylo vypočtenou hmotnost možno 

vytisknout s nejmenším významným číslem, které nemusí být zaokrouhleno do relevantního intervalu stupnice.  

Každá vytištěná vypočtená hmotnost by měla být identifikována jako vypočtená hodnota hmotnosti.  

 

(viz rovněž část 3.1.16 a 3.1.54) 

 

3.1.3 Přístroje třídy I; d<0,1 mg 

 

U přístrojů třídy I, kde d<0,1 mg, přístroj nemusí být označen různými číslicemi, pokud se používá na aplikaci 

na základě článku 1.2(a) mimo aplikace uvedené v odrážce 1 nebo odrážce 6. Toto omezení by mělo být 

zahrnuto v certifikátu schválení typu ES.  

 

3.1.4 Používání přeškrtnutých nul 

 

Používání přeškrtnutých nul je obecně přijatelné, pokud prezentace bude jednoznačná.  

 

3.1.5 Neautorizované překlady certifikátů schválení typu ES 

 

Výrobce je odpovědný za to, že poskytne certifikát schválení typu ES (TAC) v příslušném jazyce, aby tak 

umožnil provedení verifikace ES. Výrobce může provádět neautorizované překlady, avšak oficiální verzí zůstává 

verze vytvořená kompetentním orgánem, na jejímž základě bylo vydáno schválení typu ES.  

 

Všechny překlady by měly používat terminologii uvedenou v EN 45501. Viz rovněž jazykové značení v kapitole 

9. 

 

3.1.6 Siloměry 

 

(Upozorňujeme, že „siloměry“ v této příručce odkazují na analogové siloměry a nikoliv digitální siloměry, 

pokud není uvedeno jinak.) 
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3.1.6.1 Zkoušky barometrického tlaku pro siloměry 

 

Pokud je díky designu siloměru zbytečné testovat účinek barometrického tlaku, je možno prohlásit, že zkouška 

nepřísluší, a v certifikátu zkoušky se uvede důvod neprovedení zkoušky.  

 

3.1.6.2 Siloměry zkoušené mimo vlhké prostředí (NH) 

 

Při používání modulární konstrukční cesty nemusí být siloměr označený NH autorizován pro zahrnutí do TAC, 

pokud podle EN 45501 nebyla provedena zkouška siloměru, celého měřicího přístroje nebo měřicího prvku.  

 

3.1.6.3 Digitální siloměry – formy kompatibility 

 

Digitální siloměry od různých výrobců se liší s ohledem na uspořádání rozhraní a nemohou být zaměňovány. 

V současnosti by proto formy kompatibility měly být omezeny na analogové siloměry. Digitální siloměry by 

měly být schvalovány pouze v kombinaci se svými indikátory.  

 

3.1.6.4 R 60 Potvrzení o shodě 

 

Část 1 odstavce A.5 příručky WELMEC 2.4 je vykládána tak, že při modulárním přístupu jsou přijatelné pouze 

certifikáty R60 vydané kompetentní orgánem pro zkoušky typu na základě směrnice 2009/23/ES, i když některé 

kompetentní orgány uzavřely s organizacemi mimo oblast WELMEC smlouvy o vzájemném uznávání.  

 

3.1.6.5 Minimální výstup vlastního zatížení (více intervalů nebo více rozpětí) 

 

Požadavek části 4.12.2 normy EN 45501 je volný pro přístroje s více intervaly a více rozpětími na základě 

aplikace následujícího vzorce pro minimální výstup vlastního zatížení: 

 

 Emax  maxr   

Z = ________   buď    ____________ pro přístroje s více intervaly 

 (2DR) e1 

 

   0,4 maxr 

  nebo  ______________  pro přístroje s více rozpětími 

   e1 

 

3.1.6.6 Faktor Q ve formulářích kompatibility 

 

Níže uvedené bylo dohodnuto jako možný přístup pro výpočet přibližného faktoru Q.  

Norma EN 45501 část 4.12.1 „Maximální kapacita siloměru“ stanoví, že faktor korekce Q>1 bere do úvahy 

možný účinek excentrického zatížení, vlastní hmotnost nákladové plochy, počáteční rozpětí nastavení nuly a 

nerovnoměrné rozložení zátěže. Používá se na výpočet toho, zda je kapacita siloměru pro daný účel dostačující 

při zajištění toho, že siloměr nebude přetížen.  

 

U mnoha klasických přístrojů na vážení, kde výrobce zajistil 2-3 násobné zabezpečení přetížení siloměru, je 

faktor Q nedůležitý. Avšak u některých typů přístrojů, například stupnice u vysokozdvižných vozíků, kde přední 

siloměry mohou být vystaveny přetížení, je faktor Q podstatný, protože existuje riziko nerovnoměrného 

rozložení nákladu. Následující vzorec zahrnuje komponentu pro tuto nerovnoměrnou distribuci (NUD): 

 

 Max + vlastní hmotnost + dodatečná tára + počáteční rozpětí nastavení nuly + NUD 

Q =  ____________________________________________________________________ 

     Max 

 

Typické hodnoty pro NUD mohou být 50 % hodnoty Max u stupnice pro vysokozdvižné vozíky a mostové váhy 

a 20 % hodnoty Max pro další konvenční přístroje. 

 

Například pokud: 

 vlastní hmotnost ~ 20 % hodnoty Max, 

 dodatečná tára ~ 10 % hodnoty Max, 

 počáteční rozpětí nuly ~ 20 % hodnoty Max, 

a NUD ~ 50 % hodnoty Max (stupnice pro vysokozdvižný vozík) 
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potom:   

 Max + 0,2 Max + 0,1 Max + 0,2 Max + 0,5 Max 

Q =  __________________________________________ = 2 

    Max 

 

3.1.6.7 Hermeticky utěsněné siloměry 

 

Všechny siloměry, které nejsou označeny „NH“, musí projít zkouškami vlhkosti bez ohledu na to, zda jsou 

považovány za „hermeticky utěsněné“ či nikoliv. 

 

3.1.6.8 Siloměry nepřístupné při ověření 

 

U mnoha NAWI není možné zkontrolovat, že byl nainstalován správný siloměr, bez částečné demontáže NAWI. 

Pro ověření ES výrobce vydá prohlášení o shodě a ověřovatel provede zkoušky. Ověřovatel tudíž nemusí 

kontrolovat siloměr.  

 

Pravidelné ověřování nebo dozor nad trhem spadají pod národní legislativu a shoda s typem může a nemusí být 

pokryta. Přístroj může být otevřen, existuje-li podezření, že byl nainstalován nesprávný siloměr.  

 

3.1.6.9 Zajištění spojovací skříně siloměru 

 

Analogové spojovací skříně siloměru musí být zajištěny a podrobnosti o zajištění budou uvedeny v certifikátu 

schválení typu.  

 

Digitální spojovací skříně siloměru budou zajištěny, bude-li to nutné.  

 

3.1.6.10 Délka kabelu siloměru 

 

Pokud se používá spojovací skříň, potom kabel siloměru je definován jako kabel od siloměru samotného ke 

spojovací skříni a předpokládá se, že indikátor zahrnuje kabel od indikátoru ke spojovací skříni.  

 

Systém obvodů siloměru na kompenzaci teploty je připojen ke kabelu standardní délky, s nímž je siloměr 

vyroben. Tento kabel by neměl být naříznutý, prodlužovaný nebo upravovaný, protože kompenzace teploty by 

již nemusela být správná.  

 

Tyto pokyny se nevztahují na digitální siloměry nebo na siloměry s 6 dráty s vhodným indikátorem.  

 

3.1.6.11 Kabel siloměru připojený k indikátoru pomocí zástrčky a zásuvky 

 

Část 8.5 přílohy I směrnice č. 2009/23/ES vyžaduje, aby komponenty, které uživatel nesmí demontovat nebo 

nastavovat, byly proti těmto krokům zajištěny.  

 

V případě nákladové plochy, kde  

 

-  uživatel nemá přístup ke kabelům siloměru (realizováno např. prostřednictvím uzavřeného spojovací 

skříně), a 

-  kde se výstupní kabel připojuje k (uzavřenému) indikátoru pomocí zástrčky a zásuvky, 

 

se zpravidla zabezpečení připojení považuje za dosažené, pokud na nákladové ploše i na indikátoru budou 

etikety, jejichž porušení by bylo zjevné a které udávají společné výrobní číslo nebo křížový odkaz mezi 

indikátorem a nakládací plošinou, která identifikuje ověřenou kombinaci, která musí být použita.  

TAC může obsahovat alternativní ustanovení pro zajištění pokračování integrity této kombinace (např. 

mechanicky kódované zástrčky, identifikační čip nebo speciální ustanovení týkající se utěsnění). 
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3.1.7 Přístroje, jejichž provozní režim není v souladu s podstatnými požadavky, a používání červeného M  

 

Následující příklad uvádí přijatelné řešení: 

 

Přístroje třídy I a II, které nemají být používány na přímý prodej spotřebitelům, mohou obsahovat indikaci 

hmotnosti, která je založena na procentní hodnotě neodpovídající podstatným požadavkům, pokud se vždy, když 

je v provozu procentní režim, rozsvítí symbol omezeného použití („červené M“) uváděný v článku 12 směrnice.  

Výrobce v provozní příručce uvádí, že procentní režim provozu není k dispozici pro aplikace 1.2(a) na základě 

směrnice.  

 

Upozorňujeme, že tento koncept není přijatelný pro přístroje třídy III nebo třídy IIII.  

 

3.1.8 Ověřovací značky 

 

3.1.8.1 Použití nálepky „zelené M“ a červeného symbolu M 

 

Pro další informace viz část 3 a 10 příručky WELMEC 2.7 (dříve WELMEC 5 a poté WELMEC 3.1) „Směrnice 

90/384/EHS: Vysvětlení a výklad“.  

 

Zelená nálepka M nemusí být fyzicky ve formě nálepky, může být v jiné formě, pokud bude stále jasně viditelná, 

snadno čitelná a neodstranitelná.  

 

3.1.8.2 Nálepka „zelené M“, systémy POS a periferní části 

 

Přístroj na vážení může být připojen k systému POS, který sám může být připojen k mnoha zařízením, například 

displejům, klávesnicím, tiskárnám, pokladnám a skenerům čárových kódů. Dříve platilo, že na takovém systému, 

pokud byl ověřený, by stačila jedna nálepka „zelené M“ na samotném POS, a pokud bylo připojeno zařízení na 

ukládání dat, potom by rovněž bylo opatřeno vlastní nálepkou „zelené M“.  

 

Příručka WELMEC 2.7 však jasně uvádí, že tento postup se již nepovažuje za správný a že jedno „zelené M“ by 

mělo být aplikováno na samotný přístroj na vážení. Nálepky „zelené M“ by neměly být používány na periferní 

zařízení nebo hardware POS.  

 

3.1.8.3 Indikátor se zeleným M 

 

Indikátor by měl být opatřen zeleným M, pouze pokud je součástí ověřeného systému vážení. Indikátor 

prodávaný samostatně by tudíž neměl být opatřen zeleným M, stejně jako indikátor používaný výhradně na 

neobchodní účely.  

 

3.1.9 AWI/NAWI; pomůcka při klasifikaci 

 

Následující výklad definice přístrojů na vážení bez automatické činnosti (NAWI) nebo přístrojů na vážení 

s automatickou činností (AWI) je zamýšlen k použití v pouze v případech, kdy existují pochyby ohledně 

aplikace definic obsažených v doporučeních směrnice č. 2009/23/ES a OIML. 

Přístroj, který je schopen provádět postupné cykly vážení bez jakéhokoliv zásahu obsluhy, se vždy považuje za 

AWI. Pokud přístroj potřebuje zásah obsluhy, považuje se za NAWI, pouze pokud obsluha má stanovit nebo 

ověřit výsledek vážení.  

 

Stanovení výsledku vážení zahrnuje jakékoliv inteligentní kroky obsluhy, které ovlivňují výsledek, jako např. 

rozhodnutí, kdy je údaj stabilní, nebo úprava hmotnosti váženého výrobku.  

Ověření výsledku vážení znamená učinění rozhodnutí týkající se přijetí každého výsledku vážení při dodržení 

indikace. Proces vážení umožňuje obsluze podniknout kroky, které ovlivní výsledek vážení v případě, kdy 

výsledek vážení není přijatelný.  

 

Poznámka: Nutnost vydat pokyn pro zahájení procesu vážení nebo uvolnění zatížení není při rozhodování o 

kategorii přístroje relevantní.  
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Etiketovací stroj pro uvádění hmotnosti a ceny, kde obsluha umisťuje položku na nákladovou plochu, přístroj 

stanoví stabilitu a vytiskne etiketu automaticky a obsluha poté vezme etiketu, sundá váženou položku a upevní 

na ni etiketu, je NAWI. 

 

Plnicí přístroj, kde obsluha umístí nádobu do přístroje na vážení, plnění je provedeno automaticky a přístroj na 

vážení poté zobrazí hmotnost náplně, čímž obsluze umožní zkontrolovat hmotnost a vyjmout nádobu, může být 

považován za NAWI nebo AWI. Bylo dohodnuto, že si žadatel může vybrat a kompetentní orgán by poté 

aplikoval příslušnou legislativu.  

 

Schválené NAWI, k nimž byly přiřazeni jeden nebo dva robotičtí operátoři, takže žádná lidská obsluha není 

zapojena, jsou AWI. 

 

3.1.10 Identifikace softwaru uskladněného v EPROM 

 

U kompletního přístroje: 

 

- soulad s typem je nyní pokryt prohlášením o shodě od výrobce, 

- neexistuje nebezpečí přístupu uživatele k softwaru v EPROM, 

- neexistuje povinnost identifikace softwaru v EPROM u kompletního přístroje. 

 

Avšak co se týče modulů, neexistuje žádný postup prohlášení o shodě. Proto tam, kde se používají zkušební 

certifikáty (TC), je vyžadována identifikace softwaru uloženého v EPROM. Viz část „Identifikace softwaru 

v EPROM“ příručky WELMEC 2.5. 

 

3.1.11 Viditelnost značky CE 

 

Značení CE je určeno pro orgány dozoru nad trhem členských států a usiluje o usnadnění jejich úkolů v oblasti 

dozoru tím, že viditelně prokazuje soulad. Viditelnost znamená, že značení CE je pro úřady dozoru nad trhem 

snadno přístupné. Ve výjimečných případech z důvodu instalace a způsobu použití přístroje by to mohlo 

znamenat, že značení CE se nachází na přístroji na místě přístupném pro úřad dozoru a jeho umístění je jasně 

uvedeno v TAC. 

 

3.1.12 Symboly měny 

 

Symboly měny, které mají být používány na přístrojích na vážení, jsou ve formě, která se běžně používá pro 

obchodování, příklady jsou uvedeny v části 8 této příručky. Třípísmenné kódy měny běžně používané při 

směnných transakcích nejsou v některých zemích pro tento účel přijatelné.  

 

3.1.13 Přístroje na vážení bez automatické činnosti montované na vozidla 

 

3.1.13.1 Zkouška náklonu 

 

Přístroje na vážení bez automatické činnosti montované na vozidla mohou být nakláněny do vyššího náklonu než 

5 %, pokud se používají v terénu. V takovém případě požadavek na odolnost vůči náklonu stanovený v části 7.1 

přílohy 1 směrnice 2009/23/ES není odpovídajícím způsobem splněn u přístroje, který je uvnitř mpe pouze do 

náklonu 5 %, jak to vyžaduje část 3.9.1.1 normy EN 45501. Schválení typu ES bude tudíž vydáno pouze za 

následujících podmínek: 

 

 Výrobce definuje horní mez náklonu, do nějž je chyba údaje za jakéhokoliv zatížení v rámci mpe. 

 Zkouška náklonu by měla být provedena do 10 %, pokud displej přístroje není vynulovaný, a tisk a 

přenos dat není omezen na nižší hodnotu. Tohoto je možno dosáhnout prostřednictvím přepínače 

náklonu (čímž se vytvoří signál přepnutí v určitém stupni náklonu) nebo čidlem naklonění.  

 Pokud se na kompenzaci účinku náklonu na výsledek vážení používá čidlo (měření úhlu náklonu), 

čidlo je považováno za podstatnou součást přístroje na vážení. Mělo by proto při postupu 

schvalování být podrobeno základním zkouškám, jako např. zkouška  
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teploty, vlhkosti a EMC. Když je čidlo považováno za modul, musí být ve fázi schvalování typu 

stanoven faktor pi.  

 Správné fungování čidla by v každém případě mělo být zkontrolováno v rámci postupu schválení a 

v okamžiku ověření každého jednotlivého přístroje. Zkoušky náklonu, které mají být provedeny při 

ověření, budou popsány v certifikátu schválení typu pod „Speciální podmínky pro ověření“. 

Zkoušky při ověřování by měly být prováděn při významném zatížení (standardní hmotnost není 

nutná). Přístroj bude nahýbán ve všech čtyřech směrech. Bez ohledu na to, jaký je úhel náklonu, 

každá zobrazená hodnota hmotnosti musí být v mezích odpovídající přípustné chyby. Protože čidla 

náklonu se často vykazují nelineárním chováním (např. v závislosti na okolní teplotě), bylo by 

vhodné zkontrolovat správnou funkci čidla v různých úhlech náklonu, ale jen v jednom směru 

náklonu, dokonce i při ověřování.  

 Co se týče vypínačů náklonu, které potlačují udávání a tisk výsledků vážení, je třeba při ověření 

zkontrolovat, zda potlačují zobrazení a tisk výsledků vážení, když je překročen maximální úhel 

náklonu. Totéž může platit pro přístroje využívající čidla náklonu, pokud ukazatel využívá signál 

čidla nejen na kompenzaci chyby, ale rovněž na stanovení toho, zda je překročen maximální náklon, 

a tudíž zda je nutno vynulovat zobrazenou hodnotu hmotnosti.  

 

Poznámka: Toto se nevztahuje na maloobchodní pultové váhy, které se používají na přímý prodej 

spotřebitelům.  

 

3.1.13.2 Vozidla na sběr odpadu 

 

U některých z těchto vozidel je obtížné nebo nemožné provádět normální zkoušky excentricity (excentrické 

zátěže). Je-li to nutné, tato zkouška by měla být provedena jinými prostředky (například závěsné váhy), aby bylo 

zajištěno, že zkoušky budou mít účinek co nejbližší k požadavkům normy EN 45501 část 3.6.2. Může nebo 

nemusí být možné provádět zkoušku excentricity na dvou bodech namísto obvyklých čtyř bodů, ale kompetentní 

orgán vydávající certifikát schválení typu by měl stanovit požadavky jak pro schválení typu, tak i ověření.  

 

Je samozřejmé, že nejdůležitější je bezpečnost personálu, který provádí testování, a že významné jsou 

bezpečnostní požadavky směrnice pro přístroje. Směrnice č. 2009/23/ES, v části 8.6 podstatných požadavků 

uvádí, že „Přístroje budou označeny tak, aby umožňovaly snadné provádění zákonných kontrol stanovených 

v této směrnici“. Toto zahrnuje ověření.  

(viz rovněž část 3.1.13.1) 

 

3.1.13.3 Přístroje na vážení poháněné pohonem vozidla 

 

EN 45501 v současnosti nezahrnuje žádné další zkoušky elektrického rušení přístrojů na vážení (nebo 

indikátorů), které jsou poháněny pohonem vozidla. Norma ISO 7637 a ISO 11452 obsahuje vhodné zkoušky 

citlivosti. Kompetentní orgány provádějící schvalování typu mohou doporučit, aby zkoušky citlivosti z těchto 

norem byly provedeny, ale nemůže na tom trvat.  

 

3.1.14 Více než jeden režim provozu (např. jedno rozpětí, více rozpětí a rozpětí s více intervaly) 

 

Na základě bodu 3.3 přílohy 1 směrnice č. 2009/23/ES může přístroj zahrnovat růžné režimy provozu, např. 

jedno rozpětí, více rozpětí a rozpětí s více intervaly, pokud nedochází k rušení mezi různými režimy provozu. 

Níže je uveden příklad: 

 

0 až 15 kg x 5 g (jedno rozpětí)  0 až 6 kg x 2 g (rozpětí více intervalů) 

6 až 15 kg x 5 g 

 

V tomto případu se volba mezi režimy uskutečňuje pouze při zapnutí. Provozní rozpětí musí být na přístroji 

jasně identifikováno v blízkosti displeje nebo přímo na něm.  
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3.1.15 Max, Min, „e“ a „d“ a další značky/nápisy 

 

Kde jsou vedle displeje nebo na displeji uvedeny nápisy Max, Min, „e“ a „d“, není nutné, aby byly vyznačeny i 

na štítku s údaji. (Ačkoliv norma EN 45501 v části 7.1.3 zdá se vyžaduje, aby všechny popisné značky byly 

uvedeny společně, příloha IV směrnice 2009/23/ES výhradně vyžaduje, aby společně byla uvedena značka CE a 

číslo ID kompetentního orgánu.) 

V následující tabulce jsou různé typy „prezentace“ následující: 

 

A =  Data musí být prezentovaná na štítku s údaji (tj. na hardwaru) 

B =  Data mohou být prezentovaná buď na štítku s údaji (tj. na hardwaru) nebo na displeji (tj. v softwaru). 

V druhém případě musí být data zobrazena trvale, pro Max, Min, e (a d, přísluší-li) je přijatelné, aby 

byla zobrazena trvale a umožňovala postupné procházení. 

C =  Data mohou být prezentovaná buď na štítku s údaji (tj. na hardwaru) nebo na displeji. V druhém případě 

mohou být data zobrazena na žádost uživatele.  

 

Značka / Nápis 2009/23/ES, příloha IV Prezentace  

Značka souladu CE 

Rok udělení značky CE 

Identifikační č. kompetentního orgánu 

1.1 (a) 

 

A 

A 

A 

Zelená nálepka 'M' 1.1 (b) A 

Certifikát schválení typu č.  

Značka nebo jméno výrobce 

Třída přesnosti 

Výrobní číslo 

Interval stupnice d, pokud d ≠ e 

Max. účinek táry T (přičtený, odečtený) 

Max. bezpečné zatížení Lim (pokud ≠Max) 

Speciální meze teploty  

1.1 (c) 

 

A 

A 

B 

C 

C 

C 

A 

B 

Max, Min, e, (d) blízko displeje 1.4 B 

 

Software obsahující tyto značky/nápisy musí být zajištěn proti neoprávněnému přístupu nebo změnám. 

Podrobnosti o značkách/nápisech obsažených v softwaru musí být uvedeny v TAC. 
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3.1.16 Kombinované a vícedeskové mostní váhy 

 

Týká se hmotnosti zjištěné pomocí přilehlých mostních vah. Níže jsou uvedena přijatelná řešení s příklady:  

 

Dvě mostní váhy, každá se svým vlastním indikátorem: 

 

W1 = 30 t x 10 kg  

W2 = 30 t x 10 kg  

(Dva indikátory; je nutná simultánní indikace) 

Vypočtená hmotnost 60 t x 10 kg  

(mpe se nevztahuje na vypočtenou hmotnost) 

 

Vícedeskové mostní váhy s jedním identifikátorem: 

 

W1 = 30 t x 10 kg 

W2 = 30 t x 10 kg 

W1+2 = 60 t x 20 kg 

W1+2 je rozpětí vážení (Pro něj je nutno zajistit kompatibilitu modulů a mpe) 

 

(viz rovněž část 3.1.2 a 3.1.54) 

 

3.1.17 Potvrzení schválení typu – datum platnosti a prodloužení 

 

S ohledem na datum platnosti certifikátu schválení typu ES (zpravidla 10 let od data schválení), toto původní 

datum zůstane datem platnosti, i když budou vydány dodatky nebo revize TAC.  

 

Pokud bude kompetentnímu orgánu podána žádost o prodloužení (obnovení) TAC, je možné, že se pokyny 

uvedené v příručkách WELMEC mohly od vydání TAC změnit. Přístroj, který splňoval směrnici 2009/23/EC 

v době vydání TAC bude přesto stále považován za splňující, bez ohledu na jakékoliv následné pokyny 

WELMEC. Upozorňujeme, že s ohledem na veškeré požadavky směrnice samotné, u nichž došlo k změně, 

například používání imperiálních jednotek hmotnosti (viz část 3.1.19 této směrnice), přístroj musí splňovat 

aktuální požadavky. 

 

Avšak protože záměrem desetiletého limitu platnosti schválení NAWI bylo zajistit, že čas od času bude 

provedeno nové posouzení, kompetentní orgán provádějící prodloužení certifikátu musí přístroj znovu posoudit, 

i když je možné, že se bude jednat pouze o administrativní záležitost.  

 

Není nutné, aby kompetentní orgán zajišťoval, že přístroj bude stále v souladu s původními technickými 

dokumenty, protože výrobce musí prohlásit soulad se schválením každého přístroje, který se uvádí do provozu. 

Pokud byly provedeny nějaké změny přístroje, tyto by měly být schváleny na základě existujícího certifikátu.  

Forma prodloužení se u různých kompetentních orgánů liší. Například se může jednat o jeden list prodlužující 

platnost certifikátu nebo celý certifikát může být vydán s novým datem platnosti nebo může být vydán nový 

certifikát s odkazem na číslo starého certifikátu. Bez ohledu na to, jaká metoda bude zvolena, je podstatné, aby 

všechny informace zůstaly k dispozici.  

 

3.1.18 Čárové kódy hmotnosti 

 

Co se týče NAWI, které vydávají čárové kódy hmotnosti, tyto musí být vždy vedle normálního tištěného výstupu  
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hmotnosti. Pouze pokud POS tvoří součást NAWI a manuálně zadávané hodnoty (ať už ručně nebo pomocí 

zápisů čárového kódu) jsou přijímány, účtenka zákazníka musí jasně rozlišovat mezi těmito zápisy a zápisy 

samotné hmotnosti.  

 

3.1.19 Dodatečné značení v imperiálních jednotkách 

 

Ve směrnici č. 2009/23/ES, jednotky hmotnosti, které NAWI musí používat, jsou uvedeny v příloze 1, odstavec 

1 a zahrnují následující: 

 

 Jednotky SI: kg; μg; mg; g; t; 

 Další jednotky mimo SI: metrický karát, pokud se váží drahokamy 

 

Směrnice č. 80/181/EHS rovněž stanoví „dodatečné značení“, které je definováno v článku 3 jako „jeden nebo 

více údajů uvedených v měrných jednotkách neobsažených v kapitole I přílohy doplňující údaje vyjádřené 

v jednotkách obsažených v dané kapitole“. Kapitola I obsahuje jednotky SI nebo metrické jednotky. 

 

Pro dodatečné údaje v imperiálních jednotkách u NAWI, které jsou primárně metrické přístroje, je přijatelná 

jakákoliv metoda podléhající zkoušce typu, která: 

 

 splňuje převažující požadavky ve směrnici č. 80/181/EHS článek 3.4, a 

 umožňuje zobrazení obou údajů zároveň. 

 

Důvod druhé podmínky je ten, že článek 3.1 uvádí, že dodatečné údaje doplňují metrické údaje. Dodatečný údaj 

by nemohl být doplnění metrického údaje, pokud by metrický údaj nahrazoval nebo zastupoval, byť jen dočasně.  

Podle článku 3.3 a poslední věty článku 4 směrnice č. 80/181/EHS o přibližování zákonů členských států 

týkajících se jednotek měření může členský stát vyžadovat, aby přístroje na měření byly opatřeny uvedením 

množství v jedné legální měrné jednotce, a může požadovat používání legálních jednotek na indikátorech 

přístrojů na měření.  

 

Výrobci a kompetentní orgány věnují pozornost tomu, že přístroje s doplňkovou indikací v imperiálních 

jednotkách nemusí být zákonně uvedeny na trh a do provozu v členských státech, které mají omezení ve svých 

směrnicích pro převádění jednotek.  

 

Poznámka: Není možné prodloužit certifikáty schválení typu ES pro přístroje, které pro hlavní indikaci 

používají imperiální jednotky, protože již nesplňují požadavky směrnice 2009/23/ES. 

 

3.1.20 Přenosné mostní váhy 

 

Přenosné mostní váhy by měly být identifikovány jako takové v certifikátu schválení typu.  

Požadavek na povrch pro montáž mostních vah deklarovaný výrobcem by měl být uveden v certifikátu schválení 

typu. Je-li to relevantní, uživatel by měl být odpovídajícím způsobem informován.  

 

Navrhované dodatečné zkoušky, které by měly být provedeny při schvalování typu: 

 

 Na místě dohodnutém s výrobcem: 

-  kontrola vyrovnanosti referenční plochy (všechny opěrné body mostu musí být na stejné úrovni) a 

poté provedení zkoušky přesnosti a zkoušky excentricity 

-  provedení několika referenčních ploch s různými chybami vyrovnanosti (hodnoty těchto chyb se musí 

rovnat mezím stanoveným výrobcem) a poté provedení zkoušky excentricity pro každou konfiguraci 

 Na konkrétním místě použití: 

-  kontrola souladu s požadavky na povrch pro montáž 

-  kontrola instalace a provedení zkoušek za účelem stanovení souladu s podstatnými požadavky 

směrnice 2009/23/ES. 
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3.1.21 Náhodné opakování vážené položky 

 

Je nutná určitá forma blokování, aby se zabránilo náhodnému opakování vážené položky. Ačkoliv ideální formu 

blokování představuje detekce narušení hmotnosti, přijatelná může být jakákoliv alternativní metoda, jako např. 

nutnost opakovaného zadání kódu vyhledání ceny (PLU), musí však být uvedena v certifikátu schválení.  

 

3.1.22 Předběžná pozorování v příloze I směrnice 2009/23/ES 

 

Anglická verze směrnice uvádí, že: 

„Pokud přístroj zahrnuje nebo je připojen k více než jednomu indikujícímu nebo tiskovému zařízení 

používanému na aplikace uvedené v článku 1 2(a), tato zařízení, která opakují výsledky operace vážení a která 

nemohou ovlivnit správné fungování přístroje, nebudou podléhat podstatným požadavkům, pokud výsledky 

vážení budou vytištěny nebo zaznamenány správně a čitelně tou částí přístroje, která podstatné požadavky 

splňuje, a tyto výsledky budou přístupné pro obě strany, jichž se měření týká. Avšak v případě přístrojů 

používaných na přímý prodej spotřebitelům musí zobrazovací a tiskové zařízení pro prodejce a zákazníka 

splňovat podstatné požadavky.“  

 

V této formulaci není jasné, zda text „...správně a čitelně tou částí přístroje, která splňuje podstatné 

požadavky...“ odkazuje na „vytištěné a zaznamenané“ nebo pouze na „zaznamenané“.  

 

Text by měl být chápán tak, že odkazuje na „vytištěné nebo zaznamenané“, tj. buď tisk nebo záznam (nebo 

obojí) musí být proveden částí (nebo částmi), které splňují podstatné požadavky.  

 

3.1.23 Vyznačení čísla zkušebního certifikátu na modulu nebo periferním zařízení 

 

Vyznačení čísla zkušebního certifikátu na modulu nebo periferním zařízení je povinné.  

 

Poznámka: Toto neplatí, pokud je příslušný modul nebo periferní zařízení popsáno v certifikátu schválení typu 

přístroje na vážení.  

 

3.1.24 Potvrzení shody 

 

(viz rovněž část 11) 

 

3.1.24.1 Potvrzení shody a aplikace 1.2(b) 

 

Výrobce, který poskytuje prohlášení o shodě pro přístroj, který může být používán pouze na aplikaci 1.2(b), 

implikuje, že přístroj splňuje technické požadavky, které vedou k udělení to je zavádějící a nesprávné a 

v rozporu s ustanoveními směrnice. 

 

3.1.24.2 Prohlášení o shodě – odpovědnost výrobce 

 

Na základě směrnic s novým přístupem, jako např. 2009/23/ES, je to výrobce, kdo připravuje prohlášení o shodě, 

nikoliv kompetentní orgán. Prohlášení o shodě je pro výrobní kontrolu a ne pro ověření schválení.  

 

Ačkoliv Prohlášení o shodě se zjevně musí vztahovat k příslušnému typu přístroje, není nutné, aby odráželo 

skutečný typ pokrytý revizemi či dodatky k certifikátu schválení typu, protože není praktické aktualizovat 

Prohlášení o shodě po provedení každé revize či dodatku.  

 

Výrobce může připojit značku CE, rok a zelené M před tím, než bude provedeno hodnocení shody, protože tyto 

značky vstoupí v platnost teprve po dokončení všech postupů shody.  

 

Výrobce zůstává odpovědný za provedení hodnocení shody.  
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3.1.24.3 Prohlášení shody – dokumenty kompatibility 

 

Pokaždé, když se vydává certifikát schválení typu, který využívá modulární přístup, kompetentní orgán, který jej 

vydává, by měl zopakovat jasnou informaci pro výrobce, že zvláštní pozornost je nutno věnovat přípravě 

nezbytných dokumentů o kompatibilitě.  

Výrobci si musí být vědomi odpovědnosti, kterou v tomto ohledu nesou.  

 

3.1.25 Vážení kapalin používaných v klimatizaci 

 

Pokud má země zavedenou legislativu, která kontroluje zaznamenávání množství používané nebo vyřazené 

kapaliny do klimatizace, a pokud se to provádí pomocí přístrojů na vážení bez automatické činnosti, tyto 

přístroje potom musí být kontrolovány.  

 

3.1.26 Opatření na zajištění – zanechání stopy 

 

Směrnice 2009/23/ES uvádí, že „komponenty, které nesmí být demontovány nebo upravovány uživatelem, musí 

být proti takovýmto krokům zajištěny.“ Šrouby odolné proti narušení nejsou samy o sobě dostačující, protože 

porušení pečeti by mělo zanechat „stopu“.  

 

3.1.26.1 Zajištění nákladové plochy pomocí jednoznačné identifikace 

 

V takových případech zajištění proti demontáži spočívá v opatření nákladové plochy a indikátoru nesnímatelnou 

etiketou uvádějící společné výrobní číslo nebo křížový odkaz mezi indikátorem a nákladovou plochou, který 

stanoví ověřenou kombinaci, jež musí být použita. Záměrné otevření konektoru za účelem vložení komponentů 

nebo přestřižení kabelu by mohlo být považováno za podvod a žádná speciální ochrana proti tomu nebyla třeba.  

 

3.1.27 Zkušební certifikát pro software 

 

Zkušební certifikáty pro software NAWI software mohou být vdávány pouze podle příručky WELMEC 2.3. 

Zkušební certifikát pro volně programovatelné PC založené na modulech POS včetně softwaru může být vydán 

pouze po přezkoumání softwaru v souladu s příručkou WELMEC 2.3. 

(Příručky WELMEC 7.1 a 7.2 se nevztahují na NAWI a zkoušení softwaru pouze s ohledem na podstatné 

požadavky směrnice č. 2009/23/ES není považováno za dostatečné.) 

 

Certifikáty schválení typu pro volně programovatelné NAWI nebo zkušební certifikáty pro volně 

programovatelný hardware POS musí zahrnovat buď údaje o softwaru, nebo musí odkazovat na konkrétní 

zkušební certifikáty softwaru. Certifikáty pro systémy POS by nyní měly být vydávány pouze pro kombinaci 

hardwaru a softwaru, jak je popsáno v příručce WELMEC 2.2, 3. vydání. 

 

3.1.28 Značení CE – rok udělení 

 

Směrnice 2009/23/ES, ve znění směrnice 93/69/EHS, říká, že přístroj musí být opatřen posledními dvěma 

číslicemi roku, v němž mu byla udělena značka CE.  

 

Není přijatelné, aby rok byl označen čtyřmi číslicemi.  

 

3.1.29 Elektrické zkoušky a režim vysokého rozlišení 

 

Při provádění zkoušek rušení jde obvykle hlavně o výkon přístroje v normálním provozním režimu. Proto je-li to 

možné, pro provedení těchto zkoušek je třeba vypnout všechny speciální režimy vysokého rozlišení (d<e).  

 

Při testování indikátoru však může být výhodné tyto zkoušky provádět v režimu vysokého rozlišení.  

 

3.1.30 Více indikátorů v certifikátu schválení typu 

 

Není přijatelné, aby certifikát schválení typu ES umožňoval použití bezejmenného indikátoru se zkušebním 

certifikátem.  

Je přijatelné, aby v jednom schválení typu ES bylo zahrnuto několik různých indikátorů (nemusí nutně souviset 

nebo být od stejného výrobce), z nichž každý má svůj vlastní  
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zkušební certifikát, pokud certifikát schválení typu udává indikátory a čísla jejich certifikátů zkoušek.  

 

3.1.31 Deaktivovaná tlačítka 

 

Tlačítko tára, tisk nebo jakékoliv jiné schválené tlačítko může být deaktivováno, aniž by tato možnost byla 

uvedena v certifikátu schválení typu.  

 

3.1.32 Hodnoty hmotnosti a tištěném výstupu nezískané vážením 

 

Pokud tištěný výstup zahrnuje hodnoty hmotnosti, které nejsou přímým výsledkem postupu vážení, potom tyto 

hodnoty musí být jasně označeny, aby byly odlišeny od výsledků vážení.  

 

3.1.33 Více výrobců - indikátory 

 

V mnoha zemích WELMEC je běžnou praxí, že výrobce indikátoru získá certifikát schválení typu (TAC) pro 

NAWI s použitím svého indikátoru a různých siloměrů a poté indikátor prodá jinému „konečnému“ výrobci, 

který zakoupí siloměry přímo od výrobce siloměrů. Pokud zakoupí indikátor a siloměry z různých zdrojů, 

„konečný“ výrobce poté sestaví NAWI v souladu s TAC obdrženým od výrobce indikátoru.  

 

Pro účely vytvoření Prohlášení o shodě ES a/nebo prohlášení ES o shodě s typem (samoověření), buď: 

 

 Původní výrobce indikátoru by „konečného“ výrobce měl považovat za zástupce, nebo  

 „Konečný“ výrobce by si měl vyžádat TAC s využitím poskytnutých původním výrobcem 

indikátoru nebo s jeho svolením. Pokud se v tomto případě výrobce indikátoru později rozhodne, že 

již si nepřeje, aby „konečný“ výrobce používal jeho indikátor, výrobce indikátoru nemá právo žádat 

kompetentní orgán, aby upravil TAC a indikátor z něj vyjmul. 

 

3.1.34 Ověření – záznam výsledků 

 

Je běžnou praxí kompetentního orgánu provádějícího zkoušky ověření ES, že zaznamenává výsledky zkoušek, 

ale toto není povinné, pokud příslušný kompetentní orgán nemá zaveden systém kvality, který to vyžaduje.  

Pokud se v důsledku zkoušek kompetentní orgán rozhodne ověření nedokončit, žadatel musí být o důvodu 

zamítnutí informován. Kompetentní orgán by měl výsledky zkoušek předat žadateli, i když to není povinné.  

 

3.1.35 Digitální indikátory 

 

Příloha 6 příručky WELMEC 2.1 (4. vydání) „Počítač používaný jako indikátor“ by se měla rovněž vztahovat na 

čistě digitální indikátory vážení.  

 

3.1.36 Automatické přepínání u NAWI s více rozpětími při Maxi + 9e 

 

U NAWI s vícečetným rozpětím norma EN 45501 část 4.10 povoluje automatické přepínání „z menšího na větší 

rozpětí vážení, když zatížení překročí maximální brutto váhu aktuálně používaného rozpětí“ (Maxi). 

Norma EN 45501 část 4.2.3 však stanoví, že „nebudou žádné údaje vyšší než Max + 9e”, což evidentně 

umožňuje údaje do 9e nad Max. 

 

Ačkoliv se upřednostňuje, aby se NAWI s více rozpětími NAWI automaticky přepínalo z menšího na větší 

rozpětí vážení, pokud zatížení překročí hodnotu Maxi, je přijatelné, aby k přepínání docházelo při hodnotě Maxi 

+ 9e (nebo jakékoliv jiné mezihodnotě), pokud je tak jasně uvedeno v certifikátu schválení typu. 
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3.1.37 Zaokrouhlování ceny v euro 

 

Nové typy souhlasů pro přístroje na výpočet ceny využívající měnu euro by měly být vydávány pouze pro 

přístroje, které počítají a zobrazují v krocích po 0,01 euro.  

 

Některé již schválené přístroje byly převedeny z národních měn na euro a nedokážou zobrazovat cenu v krocích 

po 0,01 euro. Je to otázka národního uplatňování, ale u těchto přístrojů to může být považováno za přijatelné a 

tolerované, dokud nebudou moci být upraveny nebo vyměněny.  

 

3.1.38 Automatická samokalibrace 

 

Proces používaný přístrojem vybaveným interní kalibrační váhou pro kalibraci sebe sama, zatímco nákladová 

plocha je mechanicky odpojena, se nepovažuje za postup nastavení nuly a jeho mechanismus tudíž není 

považován za zařízení pro automatické nastavení nuly. 

 

3.1.39 Poštovní NAWI 

 

Poštovní NAWI používané organizací (např. společností) na vážení dopisů/balíků, které jsou poté orazítkovány 

příslušnou organizací, a nikoliv poštovním úřadem, nejsou považovány za používané na základě aplikace 1.2(a). 

 

3.1.40 Počet intervalů stupnice u NAVI a modulu 

 

Při testování kompletního přístroje na vážení bude maximální počet intervalů stupnice autorizovaný v certifikátu 

schválení typu založen na výsledcích získaných při zkoušení kompletního přístroje bez ohledu na komponenty 

při jeho výrobě. Kompetentní orgán vydávající certifikát schválení typu se s žadatelem dohodne na technické 

dokumentaci potřebné na podporu žádosti o schválení typu.  

 

Při používání modulárního přístupu počet intervalů stupnice autorizovaný v certifikátu schválení typu pro určitý 

přístroj nesmí být vyšší než počet intervalů, na něž je certifikován modul s nejnižším počtem intervalů.  

 

3.1.41 Mostní váhy při teplotě nižší než 10 °C 

 

Zařízení na vážení nesmí být používáno při teplotě mimo schválené teplotní rozmezí, ale bylo by možné udělení 

souhlasu pro teploty nižší než 10 °C, pokud to bude podpořeno nezbytnými zkouškami.  

 

Alternativním přijatelným řešením je poskytnutí ohřívačů siloměrů a umístění indikátoru uvnitř vyhřívané 

skříně, aby bylo zajištěno, že veškeré zařízení na vážení zůstane ve schváleném teplotním rozmezí.  

 

3.1.42 Zařízení na ukládání dat se zkušebním certifikátem  

 

U zařízení na ukládání dat se zkušebním certifikátem, pokud se bude využívat modulární přístup uvedený 

v příručce WELMEC, potom je ve zkušebním certifikátu nutno uvést následující text: 

 

„Zařízení na ukládání dat (DSD) se zkušebním certifikátem (TC) může být k NAWI připojeno, pokud při 

hodnocení shody pro účely uvedení do provozu pro použití dle článku 1.2(a) bude zkontrolováno, zda jsou 

splněny požadavky odstavců 6.1, 6.2, 6.4, 6.5 a 6.6 příručky WELMEC 2.5.“ 

 

Tento text je rovněž možno vložit do certifikátu schválení typu (TAC), je-li to považováno za nezbytné.  

 

3.1.42.1 Zařízení na ukládání dat 

 

Zařízení na ukládání dat (DSD) a spojený software na fakturaci a další prvky v mnoha případech vyrábí jiná 

společnost, než je výrobce stupnice. NAWI mohou mít ověřeí ES a DSD může být připojeno později.  

 

Pokud je DSD nezbytné při počátečním ověření, potom toto ověření nelze bez něj provést. Pokud je však přístroj 

ověřen bez DSD a DSD je přidáno následovně, potom rozhodnutí ohledně toho, zda se jedná o „nový přístroj“ 

spadá pod národní legislativu.  
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3.1.43 Zkouška doby zahřátí: EN 45501 část A.5.2 

 

EN 45501 část A.5.2 udává, že „přístroj využívající elektrickou energii bude před zkouškou odpojen od přívodu 

energie po dobu minimálně 8 hodin.“ Tato doba odpojení nesmí být zkrácena.  

 

Každé jednotlivé měření pořízené 0, 5, 15 a 30 minut po zapnutí bude upraveno s ohledem na aktuální chybu 

nastavení nuly, a nikoliv s ohledem na chybu nastavení nuly zjištěnou bezprostředně po zapnutí.  

 

3.1.44 Zkouška stability rozpětí: EN 45501 část B.4 

 

Není nutné, aby všechny zkoušky výkonu byly provedeny do 28 dní. Avšak zkouška teploty, zkouška vlhkého 

tepla a dvě období, během nichž bude přístroj odpojen od dodávky, musí být provedeny do 28 dní. 

 

Minimální počet osmi měření bude rovnoměrně rozložen po dobu 28 dní a tato měření nesmí být provedena 

v jednom nebo dvou dnech.  

 

3.1.45 Přesnost nastavení nuly a nastavení táry: EN 45501 část A.4.2 a A.4.6 

 

Tyto zkoušky budou provedeny zatížením přístroje na indikaci co nejblíže k bodu přepnutí, následným spuštění 

funkce nastavení nuly nebo vyvážení táry a zkontrolováním přesného nastavení nuly (do 0,25 e). 

 

3.1.46 Zkouška excentricity (excentrické zatížení) test: EN 45501 část A.4.7 

 

Údaj z každého měření by měl být opraven s ohledem na chybu nastavení nuly stanovenou bezprostředně před 

měřením.  

 

3.1.47 Zkoušky rušení: EN 45501 část B.3 

 

Všechny zkoušky budou provedeny pouze s jedním zkušebním zatížením namísto dvou různých zkušebních 

zatížení.  

 

Před provedením jakékoliv zkoušky je nutno nastavit interní chybu indikace co nejblíže k nule: přípustná 

odchylka do 1 e bude poté skutečně odpovídat analogové chybě 1.5 e. 

 

Pokud má přístup rozhraní, při zkoušce bude k přístroji připojeno příslušné periferní zařízení.  

 

3.1.48 Indikátor roviny – mezní hodnota: EN 45501 část 3.9.1.1 

 

„Poznámka“ k normě EN 45501 část 3.9.1.1 bude vykládána tak, že „mezní hodnota náklonu“ na vodováze bude 

vždy posun bublinky o 2 mm bez ohledu na poloměr kruhu, který může udávat střed roviny. (R 76 již zahrnuje 

tento výklad.) 

 

3.1.49 Imunita rozhraní: EN 45501 část 5.3.6.1 

 

Za účelem ověření souladu s požadavky části 5.3.6.1. nejsou k dispozici žádné fyzické zkoušky. Za dostačující 

se tudíž považuje prohlášení výrobce.  

 

3.1.50 Detekce podstatné chyby: EN 45501 část 4.14.9 a 5.2 

 

Protože tento prvek je zcela volitelný, dokumentace by měla obsahovat informace o formě reakce na detekci 

chyby. Je třeba se vyvarovat záměny s dalšími chybovými hlášeními, nulování displeje atd.  

 

Nejsou zamýšleny žádné zkoušky na spuštění těchto reakcí.  

 

3.1.51 Zajištění přístupu k servisním funkcím prostřednictvím nabídky 

 

Servisní funkce, které mohou být používány na úpravu metrologických parametrů nebo nastavení přístroje, musí 

být zajištění, například zajištěným přepínačem, a nesmí být přístupné na základě hesla, pokud není automaticky 

zjevné, že došlo ke změně (např. automatické zobrazení nového kódu na přepínači po uskutečnění každé změny, 

kterou je možno srovnat s trvale vyznačeným kódem na štítku s údaji představujícím poslední nastavení). 
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3.1.52 Značení rozsahu tárovacího zařízení: EN 45501 část 7.1.2 

 

Pokud se maximální účinek odečítací táry rovná Max nebo pokud se rovná skutečnému rozsahu indikace (který 

může být až Max + 9 e), potom jej není nutno uvádět na popisném štítku.  

 

3.1.53 Zpráva EMC bez výsledků měřicího přístroje 

 

Zpráva o zkoušce EMC, kterou vydává akreditovaná laboratoř a která se předkládá kompetentnímu orgánu ke 

zvážení při zkoušení přístroje, by měla zahrnovat zkušební hodnoty a nejen pouze závěry. Například nestačí, aby 

zpráva jednoduše udávala, že zkouška byla splněna nebo že rozdíl mezi údajem s rušením a bez rušení 

nepřekročil e. 

Rozsah akreditace musí zahrnovat EN 45501 a/nebo R 76. 

Doporučuje se, aby Zpráva o zkoušce dopovídala formátu R 76 2. 

Upozorňujeme rovněž, že požadavky části 3.1.47 pro přístroje by pro tyto zkoušky měly být nastaveny na 

středovou hodnotu intervalu stupnice.  

 

3.1.54 Vážení vozidel na základě součtu NAWI zatížení jednotlivých kol („nápravové váhy“) 

 

Pokud se celková hmotnost vozidla počítá automaticky na základě součtu jednotlivých hodnot hmotnosti 

získaných pomocí NAWI zatížení jednotlivých kol („nápravové váhy“), systém nebude považován za jediný 

NAWI. Mpe se nevztahuje na vypočtenou hmotnost. 

(viz rovněž část 3.1.2 a 3.1.6) 

 

3.1.55 Indikátory tělesné hmotnosti 

 

Indikátory tělesné hmotnosti se používá pro lékařskou diagnózu, a ačkoliv jsou primárně určeny pro výpočet 

indexu tělesné hmotnosti pacienta, měří a zobrazují váhu pacienta.   

 

Index tělesné hmotnosti (BMI) = hmotnost v kilogramech děleno druhá mocnina výšky v metrech.  

 

Pokud se indikátor BMI používá na lékařskou diagnózu a zobrazuje a/nebo tiskne hmotnost, potom se požaduje 

schválení na základě směrnice pro NAWI. Získání schválení není možno obejít tím, že v blízkosti displeje 

s hmotností bude umístěn štítek udávající, že tato hmotnost nemá být použita na diagnózu.  

 

Indikátor BMI, který měří hmotnost, ale nezobrazuje ji či netiskne ji, se nepovažuje za přístroj na vážení a 

nevyžaduje schválení na základě směrnice NAWI, i když bude používán na lékařskou diagnózu.  

 

3.1.56 Zobrazení přednastavené táry pro přímý prodej spotřebitelům 

 

Norma EN 45501:1992 v prvním odstavci článku 4.14.4 stanoví: Zařízení na přednastavenou táru může být 

poskytnuto, pokud je přednastavená hodnota táry uvedena jako primární údaj na samostatném displeji, který je 

jasně oddělen od displeje zobrazujícího hmotnost.  

 

Není přijatelné udávat přednastavenou hodnotu táry na přístrojích na vážení pro přímý prodej spotřebitelům. 

Není přijatelné udávat přednastavené hodnoty táry na přístrojích na vážní pro přímý prodej spotřebitelům bez 

samostatného displeje, i když primární údaje budou zobrazeny dostatečně dlouho, aby si je zákazník mohl řádně 

přečíst nebo když všechny primární ukazatele budou jasně, jednoznačně a uspořádaně vytištěny na lístku nebo 

etiketě pro zákazníka.  

 

Tyto údaje by pro zákazníka byly matoucí, a proto by nesplňovaly podstatný požadavek č. 14 přílohy 1 směrnice 

pro NAWI. 

 

3.1.57 GPS zařízení na úpravu kalibrace 

 

Koncept přístroje na vážení montovaného na vozidlo a využívajícího zařízení GPS (globální systém stanovení 

polohy) a databázi gravitace pro úpravu kalibrace by byl přijatelný, pokud by příslušný kompetentní orgán mohl 

nabýt jistoty, že systém je bezpečný.  
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3.1.58 Maloobchodní NAWI  nebo POS s totalizátorem – požadavek pro tiskárnu 

 

Směrnice 2009/23/EC v příloze I odstavec 14 stanoví: 

Přístroje používané pro přímý prodej spotřebitelům s maximální kapacitou nepřekračující 100 kg: dodatečné 

požadavky 

... 

Přístroje na výpočet ceny mohou provádět funkce jiné než vážení artiklů a výpočet ceny, pouze pokud všechny 

údaje týkající se všech transakcí budou jasně, jednoznačně a přehledně vytištěny na lístku nebo etiketě pro 

zákazníka.  

 

NAWI kalkulující cenu (nebo POS) používané na přímý prodej spotřebiteli, které mohou rovněž provádět jiné 

funkce než vážení artiklů a výpočet ceny, například totalizaci, musí tudíž poskytovat tištěný výstup pro 

zákazníka. Část 14 podstatných požadavků (příloha 1) směrnice pro NAWI je relevantní. 

Pokud tiskárna není schopna vytisknout údaje týkající se totalizace, potom funkce totalizace by měla být 

potlačena.  

 

3.1.59 Maloobchodní NAWI nainstalované do pevné polohy u kontroly 

 

Maloobchodní NAWI, které se instalují zapuštěné a jednoduše spočívají v otvoru v kontrolním povrchu, aniž by 

byly na místě upevněny šrouby, mohou být považovány za „nainstalované do pevné polohy“ (dle části 3.9.1 

směrnice EN 45501). Toto se běžně provádí proto, aby mohly být dočasně vyjímány za účelem čištění.  

 

Protože jsou považovány za „nainstalované do pevné polohy“, nevyžadují ukazatel roviny. Pokud však přístroj 

nemá ukazatel roviny, měl by být ve své pevné poloze u kontroly ověřen, pokud ověřovatel (nebo výrobce, 

pokud se jedná o prohlášení shody) nemá zaveden vhodný postup pro zajištění toho, že ověření provedené jinde 

zajistí splnění požadavků u přístroje, který je instalován do otvoru.  

 

Pokud se výrobce rozhodne, že nebude mít ukazatel roviny, potom musí převzít odpovědnost za to, že přístroj 

bude správně nainstalován, pokud nebyl odzkoušen a schválen pro úhel 5 %. 

 

U přístroje bez ukazatele roviny, který má být „nainstalován v pevné poloze“, neexistuje požadavek na zkoušení 

náklonu při zkouškách za účelem schválení typu. U přístroje vybaveného ukazatelem roviny norma EN 45501 

část 3.9.1.1 vyžaduje, aby ukazatel roviny byl na místě viditelném pro uživatele. Ve směrnici NAWI však žádný 

takový požadavek není, a proto je přijatelné, ukazatel roviny na jakémkoliv NAWI byl nainstalován na místě, 

kde je snadno přístupný, ale za normální situace není vidět, například pod nákladovou plochou, pokud je možno 

ji snadno sejmout.  

 

3.1.60 Zkouška excentricity mostních vah 

 

Pokud je možné, že mostní váhy mohou být používány na vážení řady vozidel různé velikosti (nebo vozidel a 

předmětů), potom by měla být provedena zkouška excentricity při ověřování podle EN 45501 a R 76 část A.4.7.1 

nebo A.4.7.2 (excentrické zatížení) a rovněž podle části A.4.7.4 (pohyblivé zatížení). Pokud je však 

zdokumentováno, že mostní váhy budou používány pouze na vážení vozidel podobné velikosti, potom se za 

dostatečné považuje provedení zkoušky podle části A.7.4 (pohyblivé zatížení).  

 

3.1.61 EN 45501 a OIML R 76 

 

V současné době jsou určité rozdíly mezi požadavky normy EN 45501 a OIML R 76. Účelem EN 45501 je 

podporovat směrnici NAWI. Pokud jakékoliv požadavky R 76 překročí požadavky EN 45501, potom je možno 

provést zkoušku podle R 76. 
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3.1.62 Přístup k štítku s údaji a značení 

 

U některých NAWI jsou štítky s údaji skryté a není je vidět. Například mnohé přístroje, které jsou montovány 

zapuštěné do kontrolního povrchu, mají štítky s údaji skryté pod nákladovým prostorem a je obtížné nebo 

nemožné je najít jinde.  

 

Jedná se v podstatě o nesoulad se směrnicí NAWI, a ačkoliv v některých zemích je to běžně přijímáno, pokud je 

umístění štítku s údaji uvedeno v certifikátu schválení přístroje, výrobci by si měli být vědomi toho, že v jiných 

zemích to nemusí být přijatelné.  

 

3.1.63 Baterie – detekce nízkého napětí 

 

Pokud napětí přívodu energie do NAWI na baterie poklesne na takovou míru, kdy přístroj již nesplňuje 

požadovanou přesnost, displej nesmí zobrazovat hodnotu hmotnosti bez ohledu na to, jak rychlé či pomalé 

snížení napětí je. Není přijatelné, aby přístroj ukazoval uchovanou předchozí hodnotu hmotnosti.  

 

3.1.64 Skryté primární údaje 

 

Na některých zařízeních, například některých inkubátorech s funkcí vážení, je primární údaj váhy skrytý 

v pouzdře, a tudíž není za normálních okolností vidět.  

 

Ačkoliv je evidentně lepší, aby primární údaj byl při normálním používání vidět, je přijatelné, aby tento údaj byl 

skrytý, pokud je k němu snadný přístup.  

 

3.1.65 Lékařské vážení – funkce táry 

 

U funkce vážení zabudované do lůžka může být nutno upravovat táru, aniž by pacient byl přesunut z lůžka, 

například když se přidávají nebo odebírají přikrývky nebo v průběhu dialýzy. Ačkoliv toto nesplňuje požadavky 

normy EN 45501, je to přijatelné, pokud budou splněny podstatné požadavky směrnice pro NAWI a pokud to 

bude kompletně popsáno v certifikátu schválení typu.  

 

3.1.66 Použití doplňkových závaží, pokud se e nerovná d 

 

Některé přístroje třídy (III) a (IIII) s digitální indikací nabízejí možnost provozu ve zkušebním režimu s větším 

rozlišením, např. skutečný interval zkoušky d je menší než interval ověřovací stupnice e.  

 

Je přijatelné provádět zkoušky (a hodnotit chybu) za účelem ověření souladu s požadavky normy EN 45501 při 

provádění ověření ES (a nejen při postupu hodnocení typu ES) s využitím intervalu zkoušky.  

 

WG2 schválila, že je možno použít oba způsoby, ačkoliv u některých zkoušek by mohla být vhodnější malá 

závaží. V mezním případě d = e/5,´by mohlo být vhodné používat malá závaží.  

 

3.1.67 Indikátory jako moduly lékařských a průmyslových přístrojů na vážení 

 

Některé NAWI používané na lékařské účely mají prvky užitečné pro lékařskou diagnózu, které by nebyly na 

průmyslových NAWI přijatelné. Tyto prvky nemusí splňovat požadavky normy EN 45501, ale mohou být 

přijatelné pro lékařské vážení, pokud splňují podstatné požadavky směrnice pro NAWI. 

 

Tyto podmínky musí být uvedeny v certifikátu schválení přístroje a umožňují používání těchto prvků pouze pro 

lékařské účely. 

 

3.1.68 Příručka WELMEC 2.4, A.3 – Význam pojmu „identické siloměry“ 

 

Příručka WELMEC 2.4 příloha A.3 bod 3 zmiňuje „identické“ siloměry. To by mohlo vést k domněnce, že tyto 

siloměry musí být stejné třídy přesnosti.  

 

WG2 rozhodla, že jednotlivé siloměry v přístroji mohou být nahrazeny siloměry, které jsou identické, ale mají 

stejno nebo lepší třídu přesnosti. Siloměry, které jsou s výjimkou třídy přesnosti identické, je možno používat 

společně. V takovém případě je při výpočtu kompatibility třídy přesnosti brát v úvahu siloměr s nejnižší třídou 

přesnosti. 
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3.1.69 NAWI – Otázky na současnou táru – je povolen „kumulativní režim“? 

 

Příklad: Na paletě se společně váží pět malých krabic a pět velkých krabic. Obsluha použije funkci “Vyhledání 

táry“ na stanovení táry malých krabic a potom velkých krabic a nakonec palety, aby byla stanovena hmotnost 

zboží v krabicích. Tato funkce není určena pro přímý prodej pro spotřebitele.  

 

WG2 došla k závěru, že tento koncept je nepřijatelný. Chyby z kumulativního zaokrouhlení by spolu s několika 

přednastavenými tárami mohly snadno způsobit závažné chyby netto hmotnosti.  

 

3.1.70 Funkce Uchovat 

 

WG2 došla k závěru, že u lékařských přístrojů funkce „Uchovat“, která funguje následovně, není správná: 

Stiskněte tlačítko „Uchovat“, údaj zůstane, sundejte zátěž (například dítě), položte další zátěž, údaj zůstane 

stejný atd.  

 

WG2 rozhodla, že funkce Uchovat bude po určité časové lhůtě nebo po odstranění zátěže deaktivována. TAC 

musí funkci popisovat. 

 

3.1.71 Proměnlivá tára 

 

Tento případ řeší záznam táry jako procentní hodnoty stanovené (hrubé) hmotnosti.  

 

Příklad: Uživatel přístroje na vážení zná procento vody, které ryba může absorbovat (v průběhu výrobního 

procesu). Tato relativní hodnota táry se poté zaznamená v PLU ryby. Navíc se zaznamená současná hodnota táry 

pro balení.  

 

WG2 rozhodla, že vytištěná hmotnost netto musí být užitečná hmotnost netto výrobku. Hodnotu hmotnosti není 

možno upravovat výpočtem. Z důvodů dozoru nad trhem musí být možno měření opakovat a srovnat 

deklarovanou hmotnost s užitečnou hmotností. Vedle informací vyžadovaných směrnicí 2009/23/ES příloha I č. 

14 je možno dodat vypočtené snížení ceny z důvodu vody nashromážděné ve výrobku.  

 

3.1.72 Přístroje montované na vozidla 

 

Přístroje montované na vozidla představují určité problémy, kterým je třeba věnovat pozornost.  

 

Norma EN 45501 vyžaduje ověření NAWI pomocí závaží. Na některé přístroje montované na vozidla je obtížné 

dávat závaží, navíc s použitím závaží těžiště není stejné jako u výrobku.  

 

Kompetentní orgány musí postupovat obezřetně při stanovování TAC pro přístroje montované na vozidla, to 

znamená předvídání umístění závaží do nákladního prostoru a záznam způsobu ověření do příručky.  

 

3.1.73 Informace na štítku s údaji pro přístroje používané na základě článku 1.2 b) 

 

WG2 došla k závěru, že přístroje, které jsou uvedeny na trh a u nichž nebylo zcela provedeno hodnocení 

souladu, nebudou opatřeny zelenou nálepkou M ani číslem NB pro NAWI. 

 

3.1.74 Samoobslužné mostní váhy 

 

WG2 rozhodla, že u samoobslužních mostní vah musí uživatel vědět, zda přístroj udává nulu či nikoliv. Je-li to 

považováno za nezbytné, tištěný výstup může udávat, že výsledek byl získán pomocí samoobslužných mostních 

vah. Je nutno dávat pozor, aby vozidlo bylo správně umístěno na nákladové ploše a aby ovládací stanice byla 

dostupná z vozidla.  

 

3.1.75 Nákresy hlavní desky 

 

WG2 se rozhodla, že pro schválení typu kompetentní orgán potřebuje všechny informace o všech vrstvách. 

Kompetentní orgán musí být schopen odpovědět na otázku úřadu pro dohled nad trhem na identifikaci souladu 

přístroje s typem.  
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3.1.76 Dvoufázové uvedení přístroje s označením CE na trh  

 

WG2 došla k závěru, že přístroj, u nějž je třeba provést nastavení na místě, může být konečnému uživateli 

dodán, aniž by byl opatřen zelenou nálepkou M. Výrobce musí informovat uživatele, že hodnocení shody 

přístroje musí být dokončeno před tím, než přístroj bude moci být používán. Zelenou nálepkou opatří přístroj 

výrobce nebo jeho zástupce po dokončení druhé fáze.  

 

3.1.77 Teplotní rozmezí 

 

WG2 došla k závěru, že přístroj musí být odzkoušen na celé rozmezí teploty, aby mohlo být prohlášeno, že je 

v souladu se směrnicí. 

 

Příklad: Není povoleno rozšiřovat teplotní rozmezí přístroje, který je schválen pro rozmezí teploty -10 °C … 40 

°C až -20 °C … 40 °C na základě zkoušky rozmezí teploty -20 °C … 20 °C. 


