TESTOVÁNÍ MECHANICKÝCH MĚŘIČŮ MLÉKA TRU-TEST MINI
A. Postup testování mechanických měřičů mléka TRU-TEST
1. Připevnit měřič mléka na testovací soupravu. Zkontrolovat, jestli je měřič ve vertikální poloze
(v limitu ± 0,5 stupně).
2. Do měřiče načerpat 4 litry vody, zavřít přívodní ventil trubice.
3. Zkontrolovat stupnici válce měřiče, výsledek musí být v intervalu 3,9 – 4,35 kg.
4. Vyprázdnit měřič mléka.
5. Když je měřič prázdný, zavřít podtlakový ventil, uvolnit měřič mléka z testovací soupravy a otevřít
přívodní ventil trubice.
B. Další postup v případě, že je výsledek testovacího měření mimo určený interval
1. Zkontrolovat, jestli z měřiče mléka neuniká vzduch kolem gumových těsnění.
2. Zkontrolovat skelet měřiče a odměrné trysky, jestli nejsou poškozené nebo ucpané (např. srstí
nebo krmivem). Pokud je to nutné, vadné součástky vyměnit nebo vyčistit.
3. Opakovat test.
4. Pokud ani potom měřič mléka neměří hodnoty 3,9 – 4,35 kg, je nutné měřič kompletně rozebrat
a zkontrolovat, případně vyměnit další možné vadné součástky. Potom se měřič opět smontuje
a znovu se provede test.
C. Označení testovaného přístroje
•

Když je měřič úspěšně otestován, opatří se štítkem s datem.
Před připevněním se štítek otočí tak, aby měsíc, kdy byl přístroj testován, byl otočen směrem nahoru
(měsíce jsou po obvodu štítku). Příslušný měsíc a rok lze také označit perforací.

•

Štítek potvrzuje, že byl měřič otestován a kdy byl test proveden.

D. Interval testování
•
•

Každý měřič musí být otestován jedenkrát za 12 měsíců.
Pokud došlo k výměně odměrné trysky, provádí se test okamžitě i mimo předepsaný interval.

Poznámka:
Testovacím mediem je voda.
Testování jednoho měřiče trvá cca 18 vteřin.
Test se opakuje pro každý měřič.
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