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Nazwa i adres / Name and address

INTROL Sp. z o.o.
LABORATORIUM POM IAROWE

u!. T. Kościuszka 112
40-519 Katowice

Działalność prowadzona /
Activity conducted

w stałej lokalizacji (S) i/lub
poza nią (P) / at permanent
location (S) and/or outside
of permanent location (P)

wzorcowanie / calibration:
Numer i nazwa wielkości mierzonej / number and name of mesurand-)
1 4,02 wilgotność względna-)
17.01 ciśnienie-)
1 9.01 tem peratura (term om etria elektryczna)-)
'1 9,02 tem peratura (termometria nieelektryczna)-)
1 9.03 tem peratura (termom etria radiacyjna)-)
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PcA

\
Laboratorium pomiarowe

ul. T. Kościuszki 112,40-519 Katowice

Zakres pomiarowy Niepewność
pomiaru dla CMC

Miejsce
dział.

Metoda
pomiarowaObiekt wzorcowania/pomiaru

PlL - P.09- higrometry
- termohigrometry
- przetworniki

(65 + 95) %rh
(65 = 95) %rh

dla temperatur (10 + 20) 'c
(20 + 95) %rh
(20 + 95) %rh

dla temperatur (20 + 40) "c

(10 + 80) %rh
(80 + 90) %rh

dla temperatury 23 'c

,1,5 %rh
2,0 o/orh

0,3,c

2,0 o/orh1|

2,9 olołhll

0,4 ocl)

1,5 %rhl)
2,9 o/orh1|

0,4,c1)

s

P PlL - P,13- higrometry
- termohigrometry
- przetworniki

(10 + 80) o/orh

(80 + 90) %rh
dla temperatur (20 + 30)'C

1,5 o/orh

2,0 o/orh

0,3,c
ciśnienie
ciśnienie względne (gaz, ciecz):
- ciśnieniomierze elektroniczne
- ciśnieniomieże sprężynowe
- prźetworniki ciśnienia

G0,1 + -0,01) MPa
(-0,0l = 0) MPa

(0 + 0,0025) MPa
(0,0025 + 0,017) MPa

(0,017 + 0,17) MPa

(0,17 + 0,7) MPa
(0,7 + 7) MPa

0,0'| o/o p + 0,000001 MPa
0,000001 1 MPa
0,0000006 MPa
0,0000011 MPa

0,006%p+0,00000{ MPa

0,000043 MPa
0,006%p+0,00001 MPa

p-ciśnieniewMPa

PlL - P.01
PlL - P.02
PlL - P.03

Ciśnienie względne (ciecz):
- ciśnieniomierźe elektroniczne
- ciśnieniomierze sprężynowe
- przetworn iki ciśnienia

(7 + 70) MPa 0,01 o/o p + 0,001 MPa

p-ciśnieniewMPa

PlL - P.ol
PlL - P.02
PlL - P.03

ciśnienie absolutne (gaz, ciecz):
- ciśnieniomierze elektron iczne
- ciśnieniomierze sprężynowe
- przetworniki ciśnien ia

(0,005 + 0,27) MPa
(0,27 = 0,8) MPa
(0,8 + 7,1) MPa

(7 + 70) MPa

0,00002 MPa
0,00006 MPa

0,008 %p+ 0,0000l MPa
o,01 o/o p + 0,001 MPa

p-ciśnieniewMPa

PlL - P.11

ciśnienie absolutne (gaz):
- ciśnieniomieże elektroniczne (barometry)

(800 + 1200) hPa 0,2 hPa

s

PlL - P.,l,t

ciśnienie względne:
- ciśn ien iom ierze elektron iczne
- ciśnieniomierze sprężynowe
- prźetworniki ciśnienia

(-0,1 + -6,94; nip.
(_0,04 + 0,04) MPa
(0,04 + 0,2) MPa

(0,2 + 2) MPa
(2 + 3) MPa

(3 = 10) MPa
(10 + 30) MPa

Q,04 o/o p + 0,00004 MPa
0,04 o/o P + 0,00002 MPa
0,04o/op+0,00005MPa
0,o45o/o p+ 0,0003 MPa

0"l2% p
0,0047 MPa

0,12o/o P

p-ciśnieniewMPa

PlL - P.12

Ciśnienie absolutne (gaz):
- ciśnieniomierze elektroniczne (barometrv)

(800 + 1200) hPa 0,6 hPa

P

PlL - P.,l2

- termometry elektryczne (w tym
elektroniczne)
- termometry elektryczne (z rejestracją
temperatur)

(45 + -30).c
(-30+110).c
(110 + 200) "c
(200 + 1200).c

0,20 "c
0,05 "c
0,06 oc

0,6,c

PlL - P.08

- czujniki termometrów rezystancyjnych (-30 + 110).c
(110 + 200) "c

0,05,c
0,06,c

PlL - P.05

- przetworniki temperatury (-30 + 110) "c
(110 + 200).c

0,05,c
0,06,c

PlL - P,08

- czujniki termoelektryczne z metali
szlachetnych i nieszlachetnych (typ S, K, J)

(200 + 1085) .c
(1085 + 1200).c

0,6,c
1,5.c

s

PlL - P.06

- termometrv szklane cieczowe (-30+ 110)"c 0,05,c PlL - P.07

- pirometry radiacyjne
- kamery termowizyjne
- skanery liniowe

(-10 + 80).c
(150 + 1085) "c
(,l085 + 1500) .c

1,5,c
2,o"c
4,7 "c

s PlL - P.04

strony:

Niepewnośc pomiaru dla CMC stanowi niepewnośc rozszerzoną przy prawdopodobieństwie rozŚzerzenia
ok.95 %. Wańość w.yrazona w procentach jest niepewnością pomiaru względną i'dotyczy procentowego
udziału w wartościwielkości mierzonej. W pozostałych przypadkach niepewnośó pomiaru dla CMC wyrażona
jest w jednostkach wielkości mieżonej.

1) wzorcowanie w komorze klimatycznej
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PcA Zakres akredytacji Nr AP 053

Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AP 053

Status zmian: wersja pierwotna - A
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zatwierdzam status zmian
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