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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ∆ΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ 
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Εκδόθηκε από / Issued by : 
Τεχνολογίες Εντολής Ελέγχου Επικοινωνιών 
Command Control Communication Technologies 
Εργαστήριο Πίεσης 
Pressure Laboratory 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς 
Τ.Κ. 61100- Κιλκίς 
Ιndustr. Area Kilkis 
GR 61100 Kilkis 
Tηλ./Tel. +030 23410 71947, Fax +030 23410 71987 
e-mail: c3t@the.forthnet.gr 

Πελάτης: 
Customer:  

 

Αριθµός Εντολής Εργασίας Αποθήκης: 
Order number: 

 

Περιγραφή: 
 
 
Description: 

Μετρητής Πίεσης 
Εύρος 
∆ιακριτική ικανότητα 
Pressure instrument 
Range 
Scale interval 

Κατασκευαστής: 
Manufacturer: 

 

Τύπος: 
Type: 

 

Αριθµός Σειράς: 
Serial Number: 

 

Εσωτερικός κωδικός πελάτη: 
Asset number: 

 

Αριθµός προηγούµενου πιστοποιητικού: 
Number of previous certificate: 

 

Ηµεροµηνία ∆ιακρίβωσης: 
Date of Calibration: 

 

 
Το πιστοποιητικό αυτό δεν µπορεί να αναπαραχθεί παρά µόνον σε πλήρη µορφή, εκτός αν υπάρχει η 
άδεια του εργαστηρίου που το εκδίδει. Πιστοποιητικά διακρίβωσης χωρίς υπογραφή και σφραγίδα δεν 
είναι έγκυρα. Αντίγραφο του παρόντος πιστοποιητικού θα διατηρηθεί στο εργαστήριο που το εκδίδει για 
µία περίοδο τουλάχιστο πέντε ετών. 
This calibration certificate may not be reproduced other than in full, except with the permission of the 
issuing laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid. A copy of this 
certificate will be kept at the issuing laboratory for a period of at least five years. 
 

Σφραγίδα / Seal :  Ηµεροµηνία έκδοσης / 
Date of  issue: 

XX-XX-XX 

Τεχνικός Προϊστάµενος /  
Technical Director: 

Ε. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

E. GALANOPOULOS 

 

Υπεύθυνος ∆ιακρίβωσης / 
Person responsible : 

C3T 

∆ιακριβώσεις 
Αρ. Πιστ. 186-3 
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 Συνθήκες ∆ιακρίβωσης: 

Ambient  Conditions 

Από 

From 

Έως 

To 

Θερµοκρασία - Temperature [oC] :   

Κατάσταση αντικειµένου προς διακρίβωση /Condition of object to be calibrated :  

Το υπό διακρίβωση αντικείµενο, µετά από οπτικό έλεγχο, βρέθηκε σε καλή κατάσταση. 

The item to be calibrated was found to be in good condition during visual inspection. 

∆ιαδικασία ∆ιακρίβωσης / Calibration Procedure: 

    Το αντικείµενο διακριβώθηκε ως προς την κλίµακα µονάδων bar. Η διακρίβωση 
πραγµατοποιήθηκε συγκρίνοντας την παραγόµενη τιµή πίεσης από το πρότυπο πίεσης αναφοράς µε 
την αντίστοιχη ένδειξη του υπό διακρίβωση οργάνου. Το µέσο µετάδοσης πίεσης που 
χρησιµοποιήθηκε είναι άζωτο υψηλής καθαρότητας. Η θέση επιπέδου αναφοράς στο υπό διακρίβωση 
αντικείµενο είναι το σηµείο σύνδεσης και τοποθετήθηκε σε κάθετη θέση. Ο εγκλιµατισµός του 
οργάνου έγινε τουλάχιστον 5 ώρες σε συνθήκες εργαστηρίου και 30 λεπτά σε λειτουργία. Η 
διαδικασία είναι σύµφωνη µε τη σύσταση DKD-R 6-1:2003 / The item was calibrated with respect to 
the bar scale. The calibration was carried out by comparing the actual generated pressure value of 
the pressure reference standard with the respective indication of the device under calibration. The 
pressure transfer medium used is high purity nitrogen. The pressure reference plane on calibration 
item was connection port and was placed in vertical position. Instrument’s acclimatization at least 
five hours in laboratory conditions and 30 minutes connected to the mains. The procedure is in 
accordance with the recommendation DKD-R 6-1:2003. 

Ιχνηλασιµότητα / Traceability: 

Για τη διακρίβωση χρησιµοποιήθηκε πρότυπος ζυγός νεκρού φορτίου αέρα. Το χρησιµοποιούµενο 
πρότυπο συνοδεύεται από πιστοποιητικό διακρίβωσης του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας 
(PRE-08-001A), εξασφαλίζοντας ιχνηλασιµότητα µετρήσεων στο Ε.Ι.Μ. και µε αυτό τον τρόπο στο 
∆ιεθνές Σύστηµα Μονάδων (SI)/ The standard used for the calibration is a pneumatic dead weight 
tester. The standard is traceable (PRE-08-001A) to the EIM, thus ensuring traceability of 
measurements to the International System of Units (SI). 

Αβεβαιότητα / Uncertainty: 

Η αβεβαιότητα που αναφέρεται είναι η διευρυµένη αβεβαιότητα, η οποία υπολογίζεται ως το 
γινόµενο της συνδυασµένης τυπικής αβεβαιότητας (u) µε τον συντελεστή κάλυψης k = 2 (διευρυµένη 
αβεβαιότητα) και προσδιορίστηκε σύµφωνα µε το έντυπο “Guide to the Expression of  Uncertainty in 
Measurements” (ISO, Geneva, 1995). H τιµή της µετρούµενης ποσότητας περιέχεται στο 
προσδιοριζόµενο εύρος µε πιθανότητα περίπου 95%. Η εκτίµηση της αναφερόµενης αβεβαιότητας, 
αφορά τις τιµές των µετρήσεων κατά τη διάρκεια της διακρίβωσης στο εργαστήριό µας και δεν 
εµπεριέχει ενδεχόµενες µακροπρόθεσµες µεταβολές. Η αβεβαιότητα εκτιµήθηκε λαµβάνοντας υπόψη 
την αβεβαιότητα του πρότυπου οργάνου, τη µέθοδο διακρίβωσης καθώς και τα χαρακτηριστικά του 
υπό διακρίβωση οργάνου /Reported is the expanded uncertainty which results from the standard 
combined uncertainty (u) by multiplication with the coverage factor k = 2. It has been evaluated 
according to the “Guide to the Expression of Uncertainty in Measurements” (ISO, Geneva, 1995). 
The value of the measuring quantity is found within the attributed interval with a probability of 
approximately 95%. The results and uncertainty quoted in this certificate refer to on-the-day values, 
and no allowance has been made for subsequent drift. For the estimation of the uncertainty the 
contribution of the pressure standard, the calibration method as well as the characteristics of the 
instrument under calibration is taken into account. 
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Αποτελέσµατα ∆ιακρίβωσης / Calibration Results : 

Τα αποτελέσµατα της διακρίβωσης παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
The results of the calibration are shown in the next table: 

Ένδειξη Οργάνου / Indication   of Item,  Pind [bar] 

Αλληλουχία Α / Sequence A 

Αλληλουχία B / Sequence B  

Αλληλουχία C / Sequence C   

Αβεβαιότητα
 

Uncertainty,  

Uexp [bar] 

Πίεση 
Αναφοράς 
Reference   
Pressure 

 Pstandard 

[bar] 
M1 ↑ M2 ↓ M3 ↑ M4 ↓ 

Μέσος Όρος 

Mean Value, 

M iw [bar] 

Απόκλιση 

Deviation, 

∆p [bar] 

 
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
Παρατηρήσεις / Remarks : 

1. Σε περίπτωση αµφιβολιών ισχύει το ελληνικό κείµενο 
2. Τα αποτελέσµατα της διακρίβωσης αφορούν µόνον το διάστηµα της διακρίβωσης και δεν εµπεριέχουν 

εκτιµήσεις για την µακροπρόθεσµη συµπεριφορά του οργάνου 

3. Η επιτάχυνση της βαρύτητας στο εργαστήριο πίεσης της C3T είναι 9,802301 m/s2 
± 0.005% (k=1) 

4. Οι αναγραφόµενες τιµές της αβεβαιότητας αναφέρονται στις τιµές της απόκλισης και όχι στις τιµές ένδειξης 
πίεσης του οργάνου. 

5. Οι ονοµαστικές τιµές παραγόµενης πίεσης του οργάνου διορθώθηκαν µε βάση τη σύσταση του κατασκευαστή, 
όπως αυτές παρέχονται στο πιστοποιητικό µε αρ. 00P454G, ως εξής : 

Ρ = Pn . f . [1 + λ(20 – t)] . g / 9,80665,  όπου : 
Pn : ονοµαστική πίεση 
f : συντελεστής διόρθωσης κατασκευαστή (0,99995 για το εύρος 12 – 120 bar) 
λ : συντελεστής πίεσης συστήµατος πιστονιού – εµβόλου 
t : θερµοκρασία συστήµατος πιστονιού εµβόλου 
g : τοπική τιµή επιτάχυνσης βαρύτητας 

1. In cases of doubt, the Greek text shall prevail 

2. The calibration results are valid only for the period of calibration and do not comprise estimates of the long-

term behavior of the instrument 

3. The gravity acceleration at EIM’s pressure lab is 9,802301 m/s2 
± 0.005% (k=1) 

4. The reported uncertainty values refer to accuracy values and not to the instrument’s pressure indications. 

5. Nominal pressures of the device were corrected according to the manufacturer’s instruction, as given in 
certificate no. 00P454G , as following : 

Ρ = Pn . f . [1 + λ(20 – t)] . g / 9,80665,  where : 
Pn : nominal pressure 
f : manufacturer’s correction factor (0,99995 for the range 12 – 120 bar) 
λ : temperature coefficient of piston-cylinder assembly 
t : piston/ cylinder assembly temperature 

 g : local gravitaty  acceleration 
Τέλος Πιστοποιητικού ∆ιακρίβωσης / End of Calibration Certificate. 


