
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ЕКОНОМИЈЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА 
ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 

11 000 Београд, Мике Аласа 14, пошт. преградак 34, ПАК 105305 
телефон: (011) 328 - 2736, телефакс: (011) 2181 - 668 

 

 
На основу члана 12. Закона о метрологији (″Службени лист СЦГ″, бр. 44/2005) а на 
захтев предузећа TELIX D.O.O, Футошки пут 4, Нови Сад, Дирекција за мере и 
драгоцене метале доноси: 
 
 

У В Е Р Е Њ Е 

О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА 
 
 
Назив мерила:   Mерило за контролу брзине возила у покрету (радар) 
Ознака типа мерила:   T-LASER III 
Произвођач мерила:   TELIX D.O.O, Нови Сад, Србија 
Службена ознака типа:  B - 01 - 026 
Рок важења уверења:  15.01.2019. године 
 
 
Испитивањем типа мерила утврђено је да мерило испуњава метролошке услове 
прописане Правилником о метролошким условима за Доплерове радаре (″Службени 
лист СФРЈ″, бр. 3/85 и ″Службени гласник РС″,бр. 106/2006). 
 
 
 
 
Број: 393-2/1-03-3575      Д И Р Е К Т О Р 
Београд: 15.01.2009.године 
 

            др Јелена Пантелић-Бабић 
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ПРИЛОГ УВЕРЕЊУ 
О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА 

БРОЈ: 393-2/1-03-3575 
 
 
1. МЕТРОЛОШКА СВОЈСТВА МЕРИЛА 
 
1.1. Границе дозвољених грешака: 
 а) ±(1 + 0,01⋅v) km/h; v у km/h, при референтним условима; 
 б) ±(3 + 0,01⋅v) km/h; v у km/h, при радним условима. 
 
1.2. Мерни опсег 

Мерни опсег брзине возила је од 0 km/h до 320 km/h. 
Минимално растојање: 3 m. Maксимално растојање: 1830 m. 

 Подељак показног уређаја је 1 km/h. 
 
1.3. Референтни услов 
 Референтни услов је температура од (23 ± 2) oC. 
 Електрични напон напајања: од 10,8 VDC до 14 VDC. 
 Радна температура је (-5 ÷ +45) oC.  
 
1.4. Намена мерила 
 Мерило се користи за мерење брзине моторних возила у саобраћају.  
 
1.5. Принцип рада и опис основних карактеристика конструкције 

Радар одређује брзину возила мерењем времена потребног серији кратких 
светлосних импулса да пређу пут од ласера до возила и назад. Емитовањем два 
светлосна импулса у познатом временском интервалу, могу да се израчунају два 
растојања. Пошто је брзина светлости константна, ово време је директно 
пропорционално удаљености радара од возила. Брзина возила се израчунава дељењем 
разлике растојања и познатог временског интервала између два светлосна импулса. 

Као извор светлосних импулса радар користи полупроводнички импулсни ласер 
тип ProLaser III, произвођача Kustom Signals, USA, класе безбедности 1, таласне 
дужине (904±10) nm и фреквенције мерења (понављања импулса) 200 Hz. Ширина 
ласерског импулса је (20±5) ns. Mинимално време мерења износи 0,3 s. 

Показни уређај је вишефункцијски 3,5” LCD колор дисплеј резолуције 480x234 
пиксела.  

На кућишту показног уређаја налазе се тастери чијим се притискањем улази у 
различите модове рада уређаја. 

Део уређаја за документацију садржи видео камеру увећања 432x (36x оптички и 
12x дигитални зоом) и резолуције 440000 пиксела, видео процесор и јединицу за 
дигитално видео снимање PAL, формата записа MPEG-4-SP ASF, максималне 
резолуције 704x560 пиксела ( при 10 fps) и максималне брзине снимања 25 fps (при 
резолуцији 352x280 пиксела) који служи за снимање и репродукцију слика. 

Уређај је опремљен и 20-каналним GPS уређајем за снимање тренутног положаја 
радара за време мерења. 

Мерило се користи као стационарни радар и може да ради у три режима (мода) 
рада: аутоматски, ручни и слободни. Мерило може да се користи са IC рефлектором за 
мерења у ноћним условима, као и са даљинским управљачем. 
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1.6. Натписи и ознаке 
 На мерилу се налазе следећи натписи и ознаке: 
 - ознака произвођача:  TELIX 

- ознака основног типа:  T-LASER III 
- серијски број:   ... 

 Остали подаци о мерилу могу се добити уласком у софтверски мени уређаја. 
 Изглед мерила са главним деловима и местом за жигосање приказан је на слици 
1. 
 

    

 Место 
стављања 
жига 

 
 

   

Слика 1. Спољашњи изглед мерила 
 
 

2. ОВЕРАВАЊЕ МЕРИЛА 
 
2.1. Метролошко упутство 

Оверавање мерила се обавља према Метролошком упутству за преглед 
Доплерових радара, тачка 3.5 упутства (″Гласник″, број 1/85). 
 
2.2. Врсте и места стављања жигова 
 Mерило за контролу брзине возила у покрету (радар), произвођачa TELIX, Нови 
Сад, Србија, тип T-LASER III, жигоше се годишњим жигом Дирекције у облику 
налепнице који се ставља на предњу плочу мерила (дигитални показни уређај). 
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3. НАПОМЕНА 
 
3.1. Уз свако мерило испоручује се упутство за руковање и одржавање које садржи 
услове за исправно коришћење и рад радара. 
 
3.2. Овим уверењем о одобрењу типа мерила не потврђују се својства мерилаљ у 
погледу безбедности. 
 
 
 

Д И Р Е К Т О Р 
 
 

          др Јелена Пантелић-Бабић 
 


