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Wzorcowanie i kalibracja aparatury:
Mierników wielkości elektrycznych:
 › megaomomierzy, 
 › teraomomierzy, 
 › testerów ciągłości przewodów ochronnych i wyrównawczych, pętli zwarcia, 

RCD, wielofunkcyjnych testerów instalacji elektrycznych
 › mierników rezystancji uziemienia,
 › mierników rezystywności gruntu, 
 › multimetrów, 
 › mierników cęgowych

 › termometrów analogowych i cyfrowych
 › termogihrometrów analogowych i cyfrowych
 › rezystancyjnych czujników temperatury oraz termopar wszystkich typów
 › komór temperaturowych, pieców, chłodziarek, inkubatorów oraz aparatury 

laboratoryjnej i przemysłowej
 › systemów pomiarowych, przetworników, regulatorów

Mierników wielkości geometrycznych:
 › długościomierzy i wysokościomierzy oraz wzorców kontrolnych długości      

i kąta,
 › pierścieni wzorcowych i sprawdzianów tłoczkowych
 › poziomic i pochyłomierzy
 › kątowników i kątomierzy
 › grubościomierzy, głębokościomierzy
 › poiwomierzy, szczelinomierzy
 › suwmiarek, mikrometrów, głowic mikrometrycznych
 › sit laboratoryjnych
 › sprawdzanie średnicówki
 › przymiary

Ciśnieniomierzy:
Wzorcowanie ciśnieniomierzy sprężynowych, membranowych, puszkowych 
i różnicowych oraz manometrów, wakuometrów i manowakuometrów 
w zakresie:
 › -1 do 7 bar przy użyciu urządzenia klasy 0,05 (medium powietrze)
 › 7 bar do 700 bar przy zastosowaniu urządzenia klasy 0,02 (medium olej 

mineralny)

Testy klimatyczne i temperaturowe
 › usługi zgodne z DIN i IEC
 › symulacja klimatu w zakresie od 10 do 90% Rh przy temperaturach od 10°C do 90°C
 › pomiar temperatury w zakresie -40°C do 180°C
 › kontrolowana symulacja
 › minimalne odchylenia przestrzenne i czasowe
 › duża powtarzalność
 › wysoka precyzja symulacji

Aparatury do pomiaru i symulacji temperatury i wilgotności od -250°C do 1400°C
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Badanie kończy się wydaniem świadectwa wzorcowania w oparciu o normę PN-EN 61557-1
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Serwis urządzeń

Oferujemy montaż i uruchamianie zakupionego sprzętu,  
serwisowanie, doposażenia, przeglądy, konserwacje,  
szkolenia z obsługi urządzeń. 

PEŁNE WSPARCIE

DOKŁADNE POMIARY

KALIBRACJA, WZORCOWANIE I ADIUSTACJA WIEDZA POTWIERDZONA CERTYFIKATAMI

WYSZKOLONY PERSONEL

SERWIS RÓWNIEŻ W SIEDZIBIE KLIENTA

Serwisując aparaturę zapewniamy bezpieczeństwo 
i komfort jej użytkowania przez cały okres eksploatacji. 

Istnieje możliwość nawiązania stałej współpracy 
Umowa o współpracy gwarantuje Państwu m.in:
 › kompletną obsługę serwisową urządzeń,
 › pierwszeństwo wykonywania usług, 
 › korzystne, stałe warunki rozliczeniowe, 

monitorowanie terminów przeglądów technicznych i 
konserwacyjnych,

 › zniżki na usługi wzorcowania. 

STAŁA WSPÓŁPRACA

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie kalibracji, 
wzorcowania i adjustacji przyrządów pomiarowych

- Wykorzystujemy wysokiej jakości certyfikowany sprzęt.
- Stosujemy nowoczesne techniki pomiaru i 
odpowiednie procedury.

PN-EN ISO/IEC 
17025:2005

Laboratorium pomiarowe

Kompleksowy serwis pieców:

 › laboratoryjnych
 › wysokotemperaturowych
 › próżniowych
 › pracujących w atmosferze gazów obojętnych i szlachetnych
 › procesowych o konstrukcji: muflowej, rurowej, tyglowej i wielkogabarytowych

Dodatkowe usługi:

 › modyfikacja pieców wg wytycznych
 › rozbudowa m.in. o układy zasilania gazami obojętnymi lub szlachetnymi, wentylatory, 

katalizatory, wkłady, programy zdalnej rejestracji i kontroli procesu na PC
 › wzorcowanie pieców (również po naprawach) w zakresie do 1400°C 

Kontrola filtrów:

 › pomieszczeń czystych
 › komór laminarnych stacjonarnych i przemysłowych
 › innych urządzeń wykorzystujących filtry HEPA  (próżniowych, pracujących w 

atmosferze gazów obojętnych i szlachetnych, procesowych)

Dodatkowe usługi:

 › Pomiar  ilości cząstek, 
 › Badanie prędkości przepływów laminarnych
 › Weryfikacja szczelność instalacji.

Badania zgodne z normą:

 › ISO 14644-1 (klasyfikacja pomieszczeń)
 › PN-EN 1822-1 (badanie skuteczności filtracji HEPA)

Serwis pieców Nabertherm naprawa, rozbudowa, wzorcowanie

Serwis filtrów HEPA (EPA) wymiana, analiza skuteczności filtrów

Usługi z dojazdem do klienta lub stacjonarne

ŚWIADECTWO WZORCOWANIA
Istnieje możliwość otrzymania świadectwa 
wzorcowania, które daje pewność zgodności naszej 
usługi z wymaganiami Głównego Urzędu Miar.

Walidacje i kwalifikacje aparatury laboratoryjnej 

Wykonujemy walidacje i kwalifikacje w oparciu o najnowsze normy, rozporządzenia i za-
lecenia, z uwzględnieniem wewnętrznych regulacji klienta. Podczas pomiarów możemy 
wykorzystać 60 wzorcowanych czujników temperatury, 21 czujników wilgotności oraz 
oprzyrządowanie do transmisji danych. 

Przed przystąpieniem do procedury dostarczamy Plan Kwalifikacji i dokumenty SOP.

Etapy kwalifikacji w procedurze:

 › Kwalifikacja Projektu (DQ) - weryfikacja dopasowania proponowanego projektu 
instalacji, systemów i urządzeń do zamierzonego celu

 › Kwalifikacja Instalacyjna (IQ) - weryfikacja zgodności instalacji, zainstalowanych 
systemów i urządzeń z zatwierdzonym projektem i zaleceniami producenta 

 › Kwalifikacja Operacyjna (OQ) - weryfikacja funkcjonowania instalacji, zainstalowanych 
systemów i urządzeń w przewidywanych zakresach operacyjnych, zgodnie z 
wymaganiami. Weryfikacja szczelność instalacji. 

 › Kwalifikacja Procesowa (PQ) - weryfikacja skuteczności i powtarzalności działania 
instalacji, systemów i urządzeń jako całości w odniesieniu do zatwierdzonego procesu 
i specyfikacji produktu

Rozwiązania do monitoringu parametrów środowiskowych  
                                                                                                           i wielkości fizycznych

Serwisujemy większość urządzeń dostępnych 

w ofercie Merazet, realizujemy też 

skomplikowane, indywidualne zlecenia.

Wdrażamy elastyczne i otwarte rozwiązania umożliwiające dalszą rozbudowę urządzeń.
Zapewniamy łatwy i bieżący dostęp do wyników pomiarów (Internet, sieć LAN, powia-
domienia sms i e-mail).

Oferta dedykowana jest przede wszystkim:
 › laboratoriom akredytowanym i działającym zgodnie ze standardami GLP
 › producentom żywności działającym zgodnie z zaleceniami HACCAP

Serwis i kalibracja płyt obciążanych statycznie i dynamicznie     

Serwis należy wykonywać 

po każdej wymianie filtra

Kalibracja płyt obciążanych 

dynamicznie jest zalecana co roku
 › certyfikowane stanowisko kalibracyjne
 › proces zgodny z normą producenta
 › krótki czas realizacji: 24 godziny
 › środowisko testowe: na stanowisku symulowane są warunki ugięcia różnych rodzajów 

podłoża
 › świadectwo kalibracji

Adaptacja urządzeń zgodnie z AMS2750 ver.E       

 › wykonujemy adaptację suszarek, pieców wysokotemperaturowych, urządzeń 
chłodniczych

 › w ramach adaptacji usprawniamy lub wymieniamy całkowicie automatykę urządzenia
 › instalujemy rejestrator elektroniczny zgodny z wymogami normy
 › instalujemy nowe czujniki
 › przeprowadamy badania SAT i TUS
 › zapewniamy doradztwo merytoryczne
 › otrzymasz dokument potwierdzający zgodność urządzenia z wymogami normy

Badania aparatury na zgodność z CQI-9

Filtr HEPA H-14

Kwalifikacja aparatury pomiarowej

Płyta obciążana dynamicznie ZORN

Suszarka próżniowa z serii VDL
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Badania zgodności wykonujemy dla pieców:

 › laboratoryjnych
 › wysokotemperaturowych
 › próżniowych
 › pracujących w atmosferze gazów obojętnych i szlachetnych
 › procesowych o konstrukcji: muflowej, rurowej, tyglowej i wielkogabarytowych

Zakres usług:

 › wsparcie merytoryczne w zakresie pomiarów
 › badania temperatury (kondycjonowanie procesów termicznych)
 › kompleksowa obsługa badań mikrostruktury i fizykochemicznych

Piec muflowy L 3/12

SERWISUJEMY M.IN URZĄDZENIA FIRM:

Piec wysokotemperaturowy HTCT 01/16


