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Przepływomierze odpowiedzialne za kontrolę  
ważnych procesów technologicznych wymagają 
regularnej kalibracji.

Zalety wzorcowania przepływomierzy w miejscu ich zainstalowania

• Urządzenia przez cały czas pozostają w zakładzie – inżynierowie sprzedaży 
Endress+Hauser przyjeżdżają i wykonują wzorcowanie na miejscu

• Minimalizacja zakłóceń procesu produkcyjnego – brak długotrwałych przestojów
• Wykonujemy wzorcowanie przepływomierze różnych producentów
• Certyfikaty kalibracji są zgodne z ISO/IEC 17025

Jako jedyna firma na rynku 
do wzorcowania urządzeń  

w miejscu ich zainstalowania 
wykorzystujemy przepływomierze 
Proline Promass 83F z kalibracją 
Premium o dokładności 0,05%

Endress+Hauser oferuje wsparcie 
techniczne i pełny zakres usług 
wzorcowania.

Teraz możesz przeprowadzić 
kalibrację przepływomierzy i uzyskać 
certyfikat zgodny z ISO 17025  
w miejscu instalacji urządzeń. Nasza 
nowa mobilna stacja kalibracyjna to  
w pełni elastyczne rozwiązanie, dzięki 
któremu wykonasz wzorcowanie 
minimalizując zakłócenia procesu 
produkcyjnego i zapewnisz najwyższą 
jakość wytwarzanych produktów.

Usługa wzorcowania 
przepływomierzy za pomocą 
mobilnej stacji kalibracyjnej

Zakres kalibracji Od 10 do 70 000  kg/h

Średnice przepływomierzy Od DN04 do DN80 (inne średnice po konsultacji)

Typ przepływomierzy Elektromagnetyczne, Coriolisa, Vortex, mechaniczne i inne

Metoda kalibracji Porównanie z szeregowo połączonym wzorcem

Liczba punktów kalibracji 3 punkty pomiarowe

Wyposażenie stacji Mobilna stacja kalibracyjna z własnym zbiornikiem wody, pompami  
i przepływomierzami masowymi

Wzorzec Przepływomierze Coriolisa Proline Promass 83F z kalibracją Premium  
o dokł. ±0,05% – certyfikat z akredytacją SCS
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• Wszystkie czynności związane z wzorcowaniem przeprowadzane są przez 
wyszkolonych specjalistów

• Jesteśmy wyposażeni w niezbędne przyłącza, węże oraz własny zbiornik  
z pompami. Jedyne czego potrzebujemy to dostęp do wody i energii elektrycznej 

• Dokładność przepływomierzy wzorcowych: 0,05%
• Wzorcowanie możliwe dla urządzeń z Profibus (PA/DP), Foundation Fieldbus, 

wyjściem analogowym (HART) i impulsowym
• Po wykonaniu wzorcowania przekazujemy Państwu certyfikat zgodny  

z ISO17025. Cała procedura wykonywana jest w oparciu o SOP Endress+Hauser
• Nasi wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści wykryją wszelkie problemy  

i w razie konieczności wyregulują urządzenie pomiarowe

Nasi konsultanci pomogą 
w opracowaniu optymalnej 
koncepcji kalibracji.

Ponadto korzystając z portalu 
W@M zyskasz stały dostęp do 
dokumentacji serwisowej

Dowiedz się więcej >>>
www.pl.endress.com/wam

Optymalne rozwiązanie!


