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Specyfikacja Techniczna dla plomb monterskich
1. Dokumenty związane
Prawo o miarach – Ustawa z dnia 11 maja 2001. Dz.U. z 2004r Nr 243 poz.2441.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008r. w sprawie prawnej
kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych.
Dyrektywa 2004/22/WE
zafałszowaniem.
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2. Wymagania konstrukcyjne
Wszystkie materiały stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie
nowe i pochodzić z bieżącej produkcji.
Plomba powinna być jednoczęściowa (system plombowniczy, plomba + drut
może być dwuczęściowy), zamykana ręcznie, bez użycia dodatkowych narzędzi
w sposób trwały.
Zamknięcie plomby powinno ustalać położenie drutu plombowniczego , wyjęcie
którego będzie niemożliwe bez uszkodzenia plomby lub samego drutu.
Plomba powinna być dostępna w kolorach, zielonym, żółtym i czerwonym
wykonana z materiałów, odpornych na ekstremalne warunki zewnętrzne (w
zakresie temperatur -40ºC do 140ºC) oraz długi czas użytkowania. Wykonanie
plomby oraz oznaczeń powinno umożliwiać odczytanie znaków minimum 20 lat
użytkowania .
Konstrukcja plomby musi zapewniać kontrolę poprawności zamknięcia oraz
uniemożliwić dokonanie jakiejkolwiek manipulacji bez widocznych śladów
ingerencji.
Plomby powinny być wyposażone w następujące, grawerowane trwale napisy:
RWE oraz nr………….. i opcjonalnie pasek z kodem kreskowym.
Do każdej plomby powinna być dołączona podwójna samoprzylepna naklejka z
kodem paskowym odzwierciedlającym numer plomby oraz numer
alfanumeryczny.
3. Rysunki, oświadczenia, instrukcje montażu i obsługi.
Dokumentacja techniczna w języku polskim.
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Rysunki gabarytowe, schematy montażowe, każdy w 5 egzemplarzach.
Komplet instrukcji montażu, prób pomontażowych i eksploatacji.
Karta gwarancyjna – preferowany wydłużony okres gwarancji.
4. Dane gwarantowane dostarczane przez oferenta
4.1. Gwarantowane parametry eksploatacyjne i konstrukcyjne.
4.2. Parametry konstrukcyjne i materiałowe.
5. Warunki odbioru przed dostawą, po dostawie.
Sprzedający wykona standardowe próby fabryczne zgodnie z normą IEC.
6. Dostawa, transport, usuwanie.
Plomby powinny być dostarczane w zafoliowanych woreczkach (100 szt. plomb w
woreczku) zapakowanych zbiorczo w karton (50 woreczków w kartonie) o
kolejnych numerach z załączonym wykazem w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej przesyłanej na wskazany adres email jako plik Excel – spis
kartonów, numery woreczków w kartonie i zakres numeracji woreczków.
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