
Priloga II 

 

1. Tehtnice, ki so predmet postopka ugotavljanja skladnosti 

1.1. Te tehtnice morajo nositi: 

(a) – znak CE, kot je določen v Prilogi III tega pravilnika, 

– identifikacijsko številko priglašenega organa, ki je izvedel nadzor ESali overitev ES. 

Zgoraj navedene oznake in napisi morajo biti nameščeni na tehtnico v jasno razločljivih 

skupinah; 

(b) zeleno nalepko kvadratne oblike, veliko najmanj 12,5 x 12,5 mm z natisnjeno veliko 

črno črko “M”; 

(c) naslednje napise: 

– številko certifikata o odobritvi tipa, če obstaja, 

– oznako ali ime proizvajalca, 

– razred točnosti, obkrožen z ovalno črto ali z dvema vodoravnima črtama, 

povezanima s polkrogoma, 

– največjo zmogljivost v obliki Max ..., 

– najmanjšo zmogljivost v obliki Min ..., 

– vrednost preskusnega razdelka v obliki e =, 

– zadnji dve številki leta namestitve znaka CE, in, če je potrebno: 

– serijsko številko, 

– za tehtnice, ki sestojijo iz ločenih, vendar med seboj povezanih enot: identifikacijsko 

oznako na vsaki enoti, 

– vrednost razdelka, če je drugačna od e, v obliki d = ..., 

– največji prištevalni tarirni efekt, v obliki T = + ..., 

– največji odštevalni tarirni efekt, če je drugačen od Max, v  obliki T = – ..., 

– vrednost razdelka za taro, če je drugačna od d, v obliki dT= ..., 

– največje varno breme, če se razlikuje od Max, v obliki Lim ..., 

– posebne mejne temperature, v obliki ... °C/... °C, 

– razmerje med sprejemnikom bremena in bremenom. 

1.2 Na tehtnicah mora biti mogoče odtisniti znak CE oziroma napise. 

Zagotoviti je treba, da oznake in napisov ni mogoče odstraniti, ne da bi se 

poškodovali, in da so oznaka in napisi vidni, ko so tehtnice v pravilni obratovalni legi. 

1.3 Če se uporabi napisna ploščica, mora biti mogoče le-to zapečatiti, razen če je ni 

mogoče odstraniti, ne da bi se poškodovala. Če je ploščico treba zapečatiti, mora biti 

mogoče nanjo namestiti kontrolni znak. 

1.4 Napisi Max, Min, e, d morajo biti prav tako nameščeni blizu prikaza rezultata, če se 

tam že ne nahajajo. 



1.5 Vsaka naprava za merjenje bremena, ki je priključena ali je lahko priključena na enega 

ali več sprejemnikov bremena, mora nositi ustrezne napise, povezane z omenjenimi 

sprejemniki bremena. 

 

2. Druge tehtnice 

Druge tehtnice morajo nositi: 

– oznako ali ime proizvajalca, 

– največjo zmogljivost tehtanja v obliki Max ... 

Te tehtnice ne smejo biti opremljene z nalepko iz točke 1.1 (b). 

 

3. Znak omejitve uporabe 

Znak omejitve uporabe se sestoji iz velike črke “M”, ki je natisnjena v črni barvi na rdečem 

ozadju na kvadratu, velikem najmanj 25 mm x 25 mm, z dvema sekajočima se 

diagonalama, ki tvorita križ. Ta znak mora biti nameščen na naprave v razločni in 

neizbrisni obliki. 

 

 


