МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА „ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ”
гр. София 1592, бул. „Проф.Цветан Лазаров” № 2
тел. 02 / 92 21 393 факс 02 / 92 21 843, е-mail: clit_mo @ abv. bg

ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗМЕРВАТЕЛНА ТЕХНИКА
(CENTRAL LABORATORY FOR MEASURING EQUIPMENT)

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОВЕРКА № 001-ЛИ/06.02.2019 г.
(Certificate of Verification)
Средство за измерване:
(Object:)

Шублер часовников, обхват: от 0 mm до 150 mm
Разделителна способност: 0,02 mm

Тип ( описание):

SHOCK-PROOF

Type (description):

Производител:
(Manufacturer)

Идентификационен номер:

847/201А

(Serial number)

Наименование и адрес на заявителя:

Централна лаборатория за измервателна техника

(Applicant`s name and address)

Свидетелството съдържа:
(This certificate includes)

2 страници

( pages)

Дата на проверката:

06.02.2019 г.

(Date of the verification)

Метод на проверката:

Пряк метод на измерване чрез плоскопаралелни краищни
мерки за дължина, съгласно изискванията на „Методика за
извършване на ведомствена проверка на шублерни уреди”.

(Method of verification)

Метрологична проследимост:
(Traceability to the measurement standard)

Плоскопаралелни краищни мерки за дължина:
- № 25595, СК №122/05.07.2017 г., от ЦЛИТ;
№ 7069, СК №050-ИД/15.05.2015 г. от ГД „НЦМ”.

Условия на заобикалящата среда:
(Environmental conditions)
Температура: (temperature)

от 21,6 °С до 21,7 °С
от 32,9 % rh до 33,5 % rh

Относителна влажност, rh:
(Relative humidity)

Печат
(Seal)

Дата: 06.02.2019 г.
(Date)

Ръководител ЦЛИТ :

Извършил проверката:

( Head of CLMI )

инж:……………..(
тел. (02) 92 21 393

(Verification carried out by)

)

инж:………………(

)

Заявка: Ф 003/05.02.2019 №: (1)

Свидетелството за проверка без подписи и печат е невалидно. Не се допуска използването на копия от свидетелството или
части от него, освен с писменото разрешение на Ръководителя на ЦЛИТ.
This Verification Certificate without signatures and seal is not valid. Copies or extracts of the Certificate may be taken only with the
written permission of the Head of CLME.
Свидетелството важи само за и във ведомството (фирмата, клиента), заявило проверката.
СВИДЕТЕЛСТВОТО НЕ ВАЖИ ПРЕД СТРУКТУРИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ИА “БСА” КАТО ДОКУМЕНТ ЗА ЕТАЛОН.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОВЕРКА № 001-ЛИ/06.02.2019 г.
(Certificate of Verification)

Стр. 2/2
р. 2/2

Резултат от проверката:
(Result of the verification )

Стойност на измерване /mm/
0
5
10
30
50
80
100
125
150

Отчетено отклонение /mm/
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,01
0,00

Извършил проверката: д-р инж:………….(Н. Радоева)
(Verification carried out by)

КРАЙ

Свидетелството за проверка без подписи и печат е невалидно. Не се допуска използването на копия от свидетелството или
части от него, освен с писменото разрешение на Ръководителя на ЦЛИТ.
This Verification Certificate without signatures and seal is not valid. Copies or extracts of the Certificate may be taken only with the
written permission of the Head of CLME.
Свидетелството важи само за и във ведомството (фирмата, клиента), заявило проверката.
СВИДЕТЕЛСТВОТО НЕ ВАЖИ ПРЕД СТРУКТУРИТЕ И ОРГАНИТЕ НА ИА “БСА” КАТО ДОКУМЕНТ ЗА ЕТАЛОН.

