АКРЕДИТАЦИОНО
ТЕЛО
СРБИЈЕ

Акредитациони број/Accreditation No:
06-113
Датум прве акредитације/
Date of initial accreditation: 22.08.2012.

Ознака предмета/File Ref.
No.:2-03-142/2015
Важи од/
Valid from:
16.06.2015.
Замењује Обим од:
Replaces Scope dated:
12.10.2014.

ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ
Scope of Accreditation
Акредитованo тело за оцењивање усаглашености/ Accredited conformity assessment body
KONVEX-гасна и водо техника доо
Земун, Светозара Милетића 37 а

Стандард / Standard:
SRPS ISO/IEC 17020:2012, тип Ц
(ISO/IEC 17020:2012)
Скраћени обим акредитације / Short description of the scope
− Прво, редовно и ванредно контролисање: водомера за хладну воду називног пречника
од 15mm до 40 mm, називног протока до10 m³/h и опсега протока од 0,03 m³/h до 20 m³/h
и гасомера са меховима, са и без температурне компезације, ознаке величине G4 и G6,
опсега протока од 0,04 m³/h до 10 m³/h/ Initial, regular and extraordinary inspection: of
cold water meters the nominal diameter of which is ranging from 15mm to 40mm and nominal
range from 0.03 m3/h to 20 m3/h and gas meters with bellows, with and without temperature
compensation, the size G4 and G6, the range of flow from 0.04 m³/h up to 10 m³/h;
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Акредитациони број/
Accreditation No 06-113
Важи од/Valid from: 0.06.2015.
Замењује Обим од / Replaces Scope dated: 10.12.2014.

Детаљан обим акредитације/Detailed description of the scope
Локација: Ковин, Улица ЈНА, бр. 19
Р. бр.

Предмет контролисања

Врста контролисања

Референтна документа (интерни
поступци/прописи/правилници )

K-04 Мерни инструменти / E-08 Проток
1.

2.

Водомери за хладну
воду називног
пречника од 15 mm
до 40 mm, називног
протока до 10 m³/h и
опсега протока од
0,03 m³/h до 20 m³/h

Прво контролисање
Редовно контролисање
Ванредно контролисање

Гасомери са меховима,
Прво контролисање
са и без температурне
Редовно контролисање
компезације, ознаке
величине G4 и G6,
Ванредно контролисање
опсега протока од 0,04

m³/h до 10 m³/h

Правилник о метролошким условима
за водомере („Службени лист СФРЈ“
бр.51/86), поглавља II, III и IV
Метролошко упутство за преглед
водомера („Гласник СЗМДМ“
бр.2/90)
Правилник о метролошким условима
за проточна мерила за запремину гаса
(„Службени лист СРЈ“ бр.45/98),
поглавља II, III и IV
Метролошко упутство за преглед
гасомера („Гласник СЗМДМ“
бр.2/00)

Овај обим важи само уз Сертификат о акредитацији са акредитационим бројем 06-113 /
This Scope of accreditation is valid only with Accreditation Certificate No. 06-113
Акредитација важи до: 21.08.2016.
Accreditation expiry date: 21.08.2016.
в.д. ДИРЕКТОРА
Милица Лукешевић
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