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Kalibraties temperatuur

De meetresultaten van een kalibratie worden
weergegeven in een certificaat en bij ons
minimaal 10 jaar bewaard

Temperatuursensors zoals thermokoppels kunnen na verloop van tijd afwijkingen vertonen.
Dit verouderingsproces kan een negatieve invloed hebben op de prestaties van het instrument waarop zij
zijn aangesloten. Om dit probleem te beheersen is periodieke controle van de sensors nodig.
Ook de instrumenten zelf, zoals temperatuurschrijvers en -regelaars, moeten regelmatig te worden
gecontroleerd op meetafwijkingen.
Evèrda Heat Supplies heeft een ruime ervaring in het uitvoeren van deze kalibraties. Ook aan u bieden wij
deze service graag aan.

Met een kalibratiecertificaat kunt u aantonen dat de temperatuurmetingen aan de gestelde eisen
voldoen. Dit is van belang bij zaken als veiligheid, aansprakelijkheid en ISO-certificering.

U beschikt dan over een herleidbaar document op uw naam, met actuele gegevens. Een fabrieksspecificatie
bij aanschaf is meestal niet voldoende.

Kalibraties in ovens

Kalibratie in de ovenruimte zelf is de beste methode omdat hiermee de temperatuurafwijkingen van
verschillende ovencomponenten direct in één resultaat wordt verwerkt.
Hiertoe wordt eerst een gecertificeerde referentiesensor in de ovenruimte geplaatst en de oven daarna
opgewarmd tot bedrijfstemperatuur.

Bij het afsluiten van een onderhoudscontract heeft u nog
extra voordelen:

 Het bijstellen van regelaars en recorders (justeren) wordt
indien mogelijk direct uitgevoerd zonder meerprijs.

 U ontvangt automatisch bericht van ons voor herkalibratie.

 Ook andere onderdelen zoals vermogensregelingen en
isolatiesystemen kunnen door ons worden gecontroleerd
en eventueel gerepareerd.

 U ontvangt 5 - 20% korting op onderdelen.

 Thermokoppels
 Temperatuurweerstanden
 Temperatuurregelaars
 Recorders
 Ovens

De voordelen van kalibraties bij Evèrda:

 Onze kalibratiemiddelen zijn direct herleidbaar naar de
internationaal erkende standaarden (RvA).

 De gekalibreerde instrumenten worden voorzien van een
waarmerkingsticker.

 Certificaten binnen enkele dagen geleverd.

 Wij hanteren voordelige tarieven.

 Eventuele reparaties of vervanging van instrumenten
kunnen wij voor u uitvoeren (alle fabricaten).

 De werklocatie is naar wens bij u of bij ons bedrijf.
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