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Sprawozdanie z badań Nr UG0026P
Strona l Stron 3
Obiekt badań: Elektroniczna kasa rejestrująca

Znak handlowy: -

Producent: -

Typ / model: FAREX PERŁA E

Stan obiektu badań

Opakowanie

Instr. obsługi

dobry

jest

-

Nr fabr.: Schemat elektr. Instr. serwisowa

Wyposażenie

-

-

standard

Uwarunkowania:
Zamówienie Nr

Zamawiający: EDATA Polska Sp. z 0.0.
ul. Jana Cybisa 6
02-784Warszawa

16/2014

Data otrzymania
obiektu badań: 03.02.2014 r

Podstawa badań:
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie kryteriów i
warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas
przez podatników.
Sprawdzenie skuteczności zasilania
sieciowo-bateryjnego/akumulatorowego
lub bateryjnego/akumulatorowego

Rodzaj badań:

Data rozpoczęcia badań: 05.02.2014 r
Data zakończenia badań: 07.02.2014 r

Imię i nazwisko
Wykonał:

Data

Stanisław Wiśniewski

IYdpis

I

07.02.2014 r.
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Sprawdził:

Robert Jaszkowski

07.02.2014 r.

Autoryzował:

Edward RudaIski - Kierownik techniczny

07.02.2014 r. ;$
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Na życzenie Zleceniodawcy kasa wydrukowała 783 paragonów ponad wymaganą ilość 200 paragonów.

Warunki otoczenia (zakres):
Temperatura:
19+ 20°C;
Laboratorium

Ciśnienie: 991 + 1000 hPa;

Badawcze akredytowane

Wyd, 5,7,15,04,2012,

Wilgotność: 47 + 49%

przez PCA, Nr akredytacji

AB 012
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Stron 3

Warunki wykorzystania sprawozdania z badań oraz informowania o fakcie przeprowadzenia badań w
Laboratorium Badawczym ELTEST :
•

Wynik badania dotyczy tylko obiektów poddanych badaniu.

•

Sprawozdanie z badań może być powielone przez Zleceniodawcę tylko w całości. Nie może być
wykorzystywane w celach reklamowych lub promocyjnych w sposób i w formie mogącej wprowadzić
kogokolwiek w błąd.

•

Sprawozdanie z badań wykonanych przez Laboratorium Badawcze ELTEST nie oznacza ani nie sugeruje
aprobaty wyrobu przez jednostkę certyfikującą wyroby, bądź jakąkolwiek inną jednostkę organizacyjną.

•

W przypadku informowania o korzystaniu z usług Laboratorium Badawczego ELTEST należy korzystać z
następującej formuły: "Badania zostały wykonane przez Laboratorium Badawcze ELTESTw Warszawie,
akredytowane w tym zakresie przez Polskie Centrum Akredytacji, Nr AB 012".
Dokumentacja

fotograficzna:

Tabliczka znamionowa kasy:

I

Tabliczka znamionowa akumulatora:
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Nr fa",ryczny

Kopia paragonu:
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SPRAWDZENIE ZASILANIA SIECIOWO-BATERYJNEGO LUB BATERYJNEGO W ZAKRESIE
ZAPEWNIENIA UZYSKANIA WYDRUKU PARAGONÓW KAŻDY O ZAWARTOŚCI 30 WIERSZY DRUKU
W CZASIE 48 GODZIN OD MOMENTU ZANIKU ZASILANIA SIECIOWEGO.
PRZYGOTOWANIE PRÓBY
Wykonanie kilku paragonów sprzedaży każdy

Ustalenie czasu wykonania 200 paragonów:

o zawartości 30 wierszy druku

Ustalenie czasu wykonania l paragonu:

20 min.
8s

Ustalenie czasu niezbędnego na wykonanie
200 paragonów Tp ==

30min.

PRÓBA SPRAWDZENIA ZASILANIA
Warunki próby:

Kasa fiskalna z naładowanym z zewnętrznego źródła akumulatorem
temperatura otoczenia podczas próby 10 "C (min. temperatura pracy kasy)

Tp

czas niezbędny na wykonanie 200 paragonów
Realizacja sprawdzenia:

30min.

- zainstalowanie kasy fiskalnej w środowisku (komorze) w temperaturze
określonej w instrukcji obsługi jako minimalna temperatura pracy 10 "C
- włączenie kasy fiskalnej z akumulatorem model:

ICR14650 7.4V; 1050mAh.
- wykonanie raportu dobowego
- pozostawienie w komorze działającej kasy fiskalnej na czas równy różnicy 48 godzin

i czasu ustalonego na wydruk 200 paragonów (Tp): 47 godzin 30 min.
- po czasie( 48h - Tp) przystąpienie do wykonywania 200 paragonów
- po wydrukowaniu 200 paragonów wykonanie raportu dobowego
Wynik sprawdzenia:

Pozytywnym wynikiem sprawdzenia jest wykonanie raportu dobowego

Wynik sprawdzenia: POZYTYWNY
Kopia raportu dobowego:
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