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Mobil Akış Kalibrasyonu
En yüksek kalitede mobil kalibrasyon ile
daha az duruş süresi ve daha yüksek
hassasiyet

Mobil kalibrasyonun sağladığı avantajlar:
• Hızlı ve kolay - Cihazınız bize değil, biz size geliyoruz.
• Minimum duruş süresi - Kalibrasyon tesis içerisinde gerçekleştirilir,
böylelikle üretim prosesinizdeki duruş süreleri minimuma iner.
• Zamandan tasarruf – Tek bir saha ziyareti ile, diğer üreticilerin cihazları da
dahil olmak üzere, birden çok sayaç kalibre edilebilir.
• İzlenebilirlik - Kalibrasyon rigi üzerinde kullanılan bütün master sayaçlar
Endress+Hauser’in akredite laboratuvarlarında ISO/IEC 17025’e göre kalibre
edilmiştir ve sertifikaları izlenebilirdir.

Kalibrasyon Aralığı		

34 m3/h pompa kapasitesi, 4mm’den 80mm’ye kadar olan 		
çaplardaki sayaçların kalibrasyonu – farklı çap, ölçüm aralıkları
				 ve proses bağlantıları için bize danışın
Ölçüm Prensipleri		
			
			
		

• Elektromanyetik
• Coriolis
• Vorteks
• Diğer (Endress+Hauser’e danışın)

Çıkışlar		

HART, mA ve puls

Master sayaçlar

3 adet tamamen izlenebilir, ± %0.05 hassasiyetli referans sayaç
(Promass 83F - DN8, DN25 ve DN50)

Kalibrasyon
DIN 31051 standardına göre kalibrasyon, ölçü
aletinin gösterdiği değerler ile gerçek olarak
kabul edilen değerler arasındaki farkın
herhangi bir müdahale yapılmadan tespit
edilip kayıt altına alınmasıdır.
Ölçülen/gerçek değer = değer farkı
Karşılaştırma sonucunda dokümantasyon
oluşturulur.
Düzeltme
DIN 1319/Kısım 1’e göre metroloji dalında
düzeltmenin anlamı; ölçü aletinin
ayarı/düzeltmesi yapılarak istenilen hata
limitlerini aşmamasının sağlanmasıdır.
Mekanik ya da elektronik müdahale
gerçekleştirilir.

Saha kalibrasyonunda optimum çözüm!
• Bütün kalibrasyon işlemleri, Endress+Hauser’in eğitimli kalibrasyon
uzmanları tarafından gerçekleştirilir.
• Kalibrasyon hizmeti talebinize göre, sahanızda veya kendi atölyemizde
verilebilir.
• Kalibrasyon rigi tam teçhizatlı olup, hijyenik bağlantılar da dahil olmak
üzere farklı proses bağlantılarını, hortumları, kendi su rezervuarını ve
pompa ünitesini içerir. Sadece su ve enerji sağlamanız yeterlidir.
• Referans sayaçlar %0.05 hassasiyettedir.
• HART, akım veya puls çıkışı olan cihazların kalibrasyonları
gerçekleştirilebilir.
• Endress+Hauser’in Standart Operasyon Prosedürleri’ne göre düzenlenen
kalibrasyon sertifikası hemen teslim edilir.
• Deneyimli uzmanlarımız hataları tespit ve analiz edebilir ve
gerekmesi durumunda, enstrümanınızı ayarlayarak yeniden kalibre
edebilir.
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