Testo - Váš partner pro kalibrace
Co je kalibrování?
Zjištění a dokumentace odchylky měřicího přístroje v porovnání
s etalonem za předem daných podmínek.
Ke kalibrování patří:
• dokumentace odchylky
• výpočet nejistoty měření
• vystavení kalibračního listu

Kalibrace a justáž
– jaké jsou rozdíly?
Kalibrace: porovnání naměřených hodnot s etalonem, navázaným
na národní etalon.
Justáž: nastavení měřicího přístroje na nejmenší možnou odchylku vůči
správné hodnotě. Při justáži je zapotřebí zásahu na měřicím přístroji,
po kterém je nutná nová kalibrace.

Etalony a návaznost
Etalon: metrologický předmět porovnávání pro kalibraci měřicích
přístrojů.
Návaznost: výsledky měření pomocí nepřerušeného řetězce kalibrací,
které se vztahují na národní nebo mezinárodní etalony.

Druhy kalibrací
Kalibrace ISO
Kalibrace ISO se používají ve všech oblastech, ve kterých je zapotřebí
sledování zkušebních prostředků a kalibrací, avšak není vyžadována
akreditovaná kalibrace. Kalibraci ISO může principiálně provádět každý
podnik sám. Musí být zajištěna návaznost etalonů.
Akreditovaná kalibrace
např.: DAkkS (D), Akkreditierung Austria (ÖKD, A), ČMI.
Firmy, které musí nebo se rozhodnou pro akreditovanou kalibraci,
obdrží službu na nejvyšší úrovni techniky měření. Akreditované kalibrační
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Informujte se nyní na www.testo.cz
nebo se na nás obraťte přímo telefonicky 222 266 710 nebo e-mailem servis@testo.cz
Kolektiv pracovníků společnosti Testo, s.r.o. se těší na Vaše dotazy a rád Vám individuálně poradí.
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Obsah kalibračního listu

Interval kalibrací
Interval kalibrací je pravidelný interval mezi kalibracemi. Osoby
odpovědné za zkušební prostředky přitom musí stále zvažovat rizika s
náklady, aby zachovaly optimum mezi jistotou a náklady. Dlouhé intervaly kalibrací sice znamenají nižší náklady na kalibrace, avšak dlouhý
cyklus také skrývá mimořádné riziko neshody měřicího přístroje.

Kalibrační list musí obsahovat následující údaje:
• Popis a identifikace zkušebního měřicího prostředku
• Datum kalibrace
• Výsledky kalibrace

Náklady

• Identifikace kalibračního postupu
• Etalon, který byl použit, aby byla zajištěna sledovatelnost
• Údaje o nepřesnostech při kalibraci zkušebního měřicího prostředku
Náklady
na chybovost
Náklady
na kalibrace

• Identifikace osob(y), které provedly kalibraci
• Identifikace osob(y), které jsou odpovědné za schválení
zaznamenaných dat
• Jednoznačná identifikace měřicího prostředku (např. výrobní číslo)

Čas (měsíce)
Optimum

Interval kalibrací

Kalibrační body

Nejistota měření

Doporučení:
tři kalibrační body rozložené v celém rozsahu používání.
Jestliže teplotní sonda sleduje teplotní proces v rozsahu od 50 °C
do 250 °C, mohly by být zvoleny následující tři kalibrační body.

Úplná kalibrační nebo naměřená hodnota se skládá z více komponentů:
z referenční hodnoty, zobrazované hodnoty, odchylky a tolerance,
tzv. nejistoty měření.
Nejistota měření

Požadovaná
hodnota ve °C

Správná hodnota
Změřená hodnota

Nejvyšší procesní bod
Procesní bod ve středu
rozsahu kalibrace

Nejspodnější
procesní bod

Kalibrace u společnosti Testo
– přehled Vašich výhod:

Testo – Váš partner
pro kalibrace

• Zvyšování kvality produkce

Kalibrování Vašich měřicích přístrojů

• Zabránění zmetkovitosti a dodatečných prací

v akreditovaných laboratořích

• Splnění norem, směrnic a standardů

• Správné výsledky měření díky kalibraci

• Ochrana před případnými nároky na náhradu

– návaznost na národní a mezinárodní standardy
• Podle individuální potřeby obdržíte akreditovanou kalibraci
nebo kalibraci ISO
• Využijte našich letitých zkušeností v měřicí technice

Provádíme akreditované kalibrace teploty, vlhkosti a proudění vzduchu. ISO kalibrace na dotaz.
Informujte se telefonicky 222 266 710 nebo e-mailem servis@testo.cz
Kolektiv pracovníků společnosti Testo, s.r.o. se těší na Vaše dotazy a rád Vám individuálně poradí.

