Ponúkame kalibráciu a overovanie meradiel
v akreditovaných laboratóriách a pracoviskách
Metrologické laboratórium

kalibrácia meradiel
Osvedčenie o akreditácii č. K 021 udelené Slovenskou národnou akreditačnou službou podľa
STN EN ISO/IEC 17025.
LABORATÓRIUM PONÚKA KALIBRÁCIU TÝCHTO MERADIEL:

· Dĺžka do 500 mm
Koncové mierky, posuvné meradlá, mikrometrické meradlá, číselníkové a páčkové
odchýlkomery, dvojdotykové meradlá do otvoru, pevné a skladacie mikrometrické
odpichy, valčekové kalibre a meracie drôtiky na závity.
·

Dĺžka do 10 000 mm
Čiarkové miery, stáčacie metre, meračské pásma

· Tlak od -0,1 MPa do +350 MPa
Manometre, vákuometre, manovákuometre, indikačné a číslicové s pružnými a
citlivými prvkami, manometre pre zváraciu techniku, meracie prevodníky (snímače)
tlaku, registračné tlakomery, indikačné a registračné diferenčné tlakomery, kontrolné
manometre a vákuometre, tlakomery vysielačmi - od triedy presnosti 0,1 %.
U deformačných tlakomerov vykonáva servis.
· Moment sily od 0,05 Nm do 2000 Nm
Momentové kľúče torzné a ohybové (signálne), prístroje na kontrolu momentových
kľúčov a snímače momentu sily.
· Teplota od -70 °C do +1200 °C
Sklené teplomery, odporové snímače teploty typ Pt100, termoelektrické snímače
teploty typ J, K, L, M, T, teplomery s analógovým a digitálnym výstupom.
·

Vlhkosť

6 - 95% RH

·

Sila
Silomery

0,5N - 200 kN

· Elektrické veličiny
Elektrické napätie

DC 10 mV - 10 000 V
AC 10 mV - 1 000 V

Elektrický prúd

DC 10 μA - 20 A / 1 000 A
AC 100 μA - 20 A / 1 000 A

Miery elektrického odporu

10 Ω - 100 MΩ

Ohmmetre

0,1 Ω - 12 GΩ

Elektrický výkon

0,1mW - 20kW pri DC do 1 000 V, do 20 A
0,1mW - 20 kW pri AC do 1 000 V, do 20A,
do 10 kHz

Osciloskopy

do 1 GHz

Meradlá frekvencie (nie čítače) 20 mHz - 1 Ghz
RLC mostíky
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· Čas
Vypínací čas prúdových chráničov 10ms - 5s

Metrologické laboratórium

overovanie meradiel
Rozhodnutie o autorizácii č. UNMS/04337/2019-900/015581/2019 zo dňa 04. 12. 2019
na výkon overovania určených meradiel v rozsahu:
·

momentové kľúče do 1000 Nm

Rozhodnutie o autorizácii UNMS/04031/2021-900/012666/2021 zo dňa 26. 08. 2021
na výkon overovania určených meradiel v nasledujúcom rozsahu:
·
·

vodomery na studenú vodu do nominálneho prietoku Qn = 10 m3 h-1
vodomery na teplú vodu do nominálneho prietoku Qn = 3 m3 h-1

Autorizované metrologické pracovisko má pridelenú overovaciu značku M
s evidenčným číslom 47.
Rozhodnutie o autorizácii: č. UNMS/04336/2019-900/015585/2019 zo dňa 04. 12.
2019 na výkon overovania určených meradiel v nasledujúcom rozsahu:
·

tlakomery na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel

Autorizované metrologické pracovisko má pridelenú overovaciu značku M
s evidenčným číslom 91.

Kalibračné laboratórium technickej akustiky

kalibrácia meradiel
Osvedčenie o akreditácii č. K 016 udelené Slovenskou národnou akreditačnou službou
podľa STN EN ISO/IEC 17025.
Laboratórium ponúka kalibráciu:
· zvukomerov a integrujúcich zvukomerov
· pásmových filtrov
· meracích mikrofónov
· akustických kalibrátorov
· osobných zvukových expozimetrov
· vibrometrov a senzorov mechanického zrýchlenia

overovanie meradiel
Rozhodnutie o autorizácii UNMS/04031/2021-900/012666/2021 zo dňa 26. 08. 2021 na
výkon overovania určených meradiel akustického tlaku:
zvukomerov a integrujúcich zvukomerov
pásmových filtrov
meracích mikrofónov
osobných zvukových expozimetrov
akustických kalibrátorov

Autorizované metrologické pracovisko má pridelenú overovaciu značku
evidenčným číslom 47.
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