
LABORATORIUM POMIAROWE INTROL Sp. z o.o. tel. 32 789 01 19, e-mail: laboratorium@introl.pl

Formularz zapytania na usługi wzorcowania 
w Laboratorium Pomiarowym

Proszę o wpisanie dostępnych informacji 
oraz wybranie interesujących usług wzorcowania. 

DANE KONTAKTOWE

Nazwa fi rmy Imię i nazwisko

Siedziba Telefon

NIP E-mail

Temat zapytania

 WYBIERZ USŁUGĘ WZORCOWANIA W OBSZARZE AKREDYTACJI 

Typ przyrządu Charakterystyka Ilość punktów Ilość Kod usługi

Barometry, manometry, wakuometry 
i przetworniki użytkowe 

klasy  1,0 
zakres pomiarowy (-1 ÷ 700) bar

5 punktów NL_CI_UŻYT

Barometry, manometry, wakuometry 
i przetworniki kontrolne 

klasy: 0,25 ÷ 0,6 
zakres pomiarowy (-1 ÷ 700) bar 

8-10 punktów NL_CI_KON_8P

klasy: 0,25 ÷ 0,6 
zakres pomiarowy (-1 ÷ 700) bar 

5 punktów NL_CI_KON_5P

klasy < 0,25 
zakres pomiarowy (-1 ÷ 700) bar

10 punktów NL_CI_WZ_10P

klasy < 0,25 
zakres pomiarowy (-1 ÷ 700) bar

 5 punktów NL_CI_WZ_5P

Pirometry
zakres: (-10 ÷ 80)°C 
i (150 ÷ 500)°C

3 punkty NL_P_3P

Pirometry, skanery liniowe 
i kamery termowizyjne

zakres: (-10 ÷ 80)°C 
i (150 ÷ 1500)°C

6 punktów NL_P_6P

zakres: (-10 ÷ 80)°C 
i (150 ÷ 1500)°C

1 punkt dodatkowy NL_P_1P

Czujniki termoelektyryczne
zakres: (200 ÷ 1200)°C dla J, K, S 3 punkty NL_TTE_3P

zakres: (200 ÷ 1200)°C dla J, K, S 1 punkt dodatkowy NL_TTE_1P

Czujniki Pt i przetworniki 
temperatury z czujnikami 
temperatury

zakres: (-30 ÷ 200)°C 3 punkty NL_TPT_3P

zakres: (-30 ÷ 200)°C 1 punkt dodatkowy NL_TPT_1P

Termometry szklane
zakres: (-30 ÷ 110)°C 3 punkty NL_TSZ_3P

zakres: (-30 ÷ 110)°C 1 punkt dodatkowy NL_TSZ_1P

Temometry elektryczne, 
rejestratory temperatury

zakres: (-45 ÷ 1200)°C 3 punkty NL_TEL_3P

zakres: (-45 ÷ 1200)°C 1 punkt dodatkowy NL_TEL_1P

Higrometry, termohigrometry 
oraz przetworniki wilgotności 
i temperatury

zakres: (10 ÷ 95) %rh, 
dla temperatur (10 ÷ 40)°C

w punktach (30, 50,70)
%rh dla 23°C

NL_HI_STAND

zakres: (10 ÷ 95) %rh, 
dla temperatur (10 ÷ 40)°C

punkt temperatury 
+ punkt wilgotności

NL_HIT_1P

zakres: (-20 ÷ 100)°C 
w komorze klimatycznej

1 punkt temperatury NL_TK_1P

zakres: (10 ÷ 95) %rh, 
w komorze klimatycznej

1 punkt wilgotności NL_HK_1P

Inne/Uwagi:

DATA



Ważne informacje:

• Proszę wypełnić i wysłać formularz zapytania na adres laboratorium@introl.pl lub odesłać razem z produktem (urzą-
dzeniem) przesyłką kurierską lub pocztową na adres: Introl Sp. z o.o., ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice z dopiskiem 
„Laboratorium”.

• W zwrotnej ofercie Laboratorium Pomiarowe Introl Sp. z o.o. poinformuje o możliwościach realizacji oraz kosztach lub 
prześle dodatkowe pytania w przypadku wątpliwości.

• Produkty dostarczane są do siedziby Introl Sp. z o.o. na koszt i ryzyko Zgłaszającego. . Demontaż, montaż oraz czysz-
czenie urządzenia leżą po stronie Zgłaszającego. Ewentualne odstępstwa zostaną ustalone między stronami.

• Urządzenia brudne/zawierające nieczystości będą odsyłane na koszt Zgłaszającego lub Zgłaszający zostanie obciążony 
kosztami czyszczenia.

Zgody:

Jestem osobą pełnoletnią i zgodnie z art. 6 ust 1 litera a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fi zycznych w związku z przetwarzaniem danych oso-
bowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzą-

dzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania odpowiedzi na za-

dane pytania poprzez witrynę internetową Introl Sp. z o.o.

 Zapoznałem się z poniższą informacją „Ochrona danych osobowych”

Ochrona danych osobowych 
Administratorem danych osobowych jest Introl Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 112. Administrator 
danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mail: iod@introl.pl Dane oso-
bowe przetwarzane będą w celu określonym w zgodzie. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty posiadające podstawę 
prawną otrzymywania danych. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani nie będą podlegały profi lowaniu. 
Dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostę-
pu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyzna-

nych na mocy RODO.

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozu-
mieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.) na poda-
ny adres e-mail lub nr telefonu na temat usług oferowanych przez Introl Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy 

ul. Kościuszki 112. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana na żądanie wysłane na adres 
marketing@introl.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem.
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