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Kalibrační laboratoř Scanlab Praha
Představení kalibrační laboratoře:
Kalibrační laboratoř byla založena v roce 2012, první akreditace proběhla v 11/2012 pro
kalibrace pipet, v roce 2013 jsme přidali kalibrace dávkovačů. V roce 2017 jsme, během
pravidelné dozorové návštěvy, přidali kalibrace teploměrů.
V laboratoři pracují technici, kteří jsou schopni kalibrace zvládnout ve vysoké kvalitě, ale
zároveň v krátkém časovém intervalu.

Přehled našich služeb:
Akreditované kalibrace pipet, dávkovačů a
teploměrů.
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Kompletní údržba: před
kalibrací probíhá kompletní
pipety, vyčištění všech dílů,
výměna vnitřního „O“ kroužku,
promazání a kontrola podtlaku.

Kompletní
údržba

samotnou
rozebrání
případná
sestavení,

Mezikalibrační
kontrola:
kontrola
pipety/teploměru během kalibračního
cyklu. Je provedena kompletní údržba a
kontrola na váhách. O této kontrole je
vystaven protokol o mezikalibrační
kontrole.
Servis většiny značek pipet: provádíme
servis většiny značek pipet, které se
vyskytují na našem trhu. Díly jsou sháněny
z tuzemska i zahraničí.

KL Scanlab Praha

Akreditované kalibrace pipet
-

akreditovaný rozsah pro pipety: 1µl až 10ml
dávkovače: 10µl až 100ml

Jaké pipety kalibrujeme?
✓ jednokanálové pipety s fixním objemem
✓ jednokanálové pipety s variabilním
objemem
✓ 6, 8 a 12 kanálové pipety
✓ lahvové a opakovací dávkovače

Proč kalibrovat pipety u nás?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kalibrace jsou prováděny do následujícího pracovního dne
svoz a rozvoz zdarma
údržba (čištění, promazání, justování) zdarma
kontrola těsnosti
hodnocení dle ČSN EN ISO 8655-2 zdarma
v případě zjištění poškození pipety neúčtujeme žádné poplatky
nejlepší ceny pipet protiúčtem (sleva 10% z ceníkové ceny)
v celé ČR a SR pravidelný svoz zdarma
zpětný odvoz zdarma
po dobu kalibrace možné zapůjčení náhradních pipet
špičky, použité při kalibracích, jsou, samozřejmě, zdarma, k většině pipet používáme výhradně originální špičky,
údaje o špičkách jsou na každém kalibračním listu.
slevy na mezikalibrační kontrolu
na základě zájmu scanujeme všechny vydané KL do pdf a posíláme emailem/zapisujeme na CD
kopie kalibračních listů uchováváme na neomezenou dobu
kompletní správa pipet - vedení servisní a kalibrační historie

Nabízíme možnost vedení kalibrační historie, při blížícím se termínu kalibrace Vás sami upozorníme.

Součástí každé kalibrace je kompletní servis a údržba!
Pipeta je kompletně rozebrána a jsou zkontrolovány všechny
díly. V případě potřeby je vyměněn „O“ kroužek, píst i válec jsou
čištěny ultrazvukem.
Poté je pipeta smontována, je provedena zkouška podtlaku a
kontrolní měření. Případně je prováděno justování na správný
objem.

ing. Jaroslav Voráček
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Akreditované kalibrace teploměrů
akreditovaný rozsah -30 až 130°C

Jaké teploměry kalibrujeme?
✓ elektronické teploměry s interním a /nebo s externím čidlem
✓ dataloggery
✓ skleněné teploměry

Proč kalibrovat teploměry u nás?
•
•
•
•
•
•

kalibrace jsou prováděny do 2 pracovních dnů (elektronické) a 3 pracovních dnů (skleněné)
v celé ČR a SR nabízíme svoz i odvoz zdarma
denní svoz a rozvoz po Praze a středočeském kraji
po dobu kalibrace nabízíme zapůjčení náhradních teploměrů
nabízíme možnost scan kalibračního listu a zápis na CD/poslání emailem
možnost kalibrace i na Vašem pracovišti

Jaké používáme zařízení?
•
•
•

blokovou kalibrační pícku
klima komoru
termostatickou lázeň

Potřebujete koupit teploměry a nejste si jisti jaké?
Kontaktujte nás! Nabízíme teploměry od několika světových výrobců a rádi Vám
poradíme. Všechny, námi nabízené teploměry, dodáváme včetně akreditované
kalibrace.

Nabízíme teploměry:
•
•
•
•
•

elektronické teploměry s interním a externím čidlem
elektronické teploměry pouze s externím čidlem
elektronické teploměry pouze s interním čidlem
MAX-MIN teploměry elektronické nebo s organickou náplní
dataloggery

Nabízíme pouze teploměry, které jsme sami vyzkoušeli, a jsme si jisti, že chyba měření je v dovolené toleranci výrobce.

ing. Jaroslav Voráček
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Akreditované kalibrace teploty a homogenity teplotního pole lednic a
mrazáků
akreditovaný rozsah -30 až 50°C

Proč kalibrovat teplotu a homogenitu teplotního pole lednic u nás?
•
•
•

kalibrace/mrazáky (dále pouze zařízení) jsou prováděny do 3 pracovních dnů od objednání
jsme schopni kalibrovat až 10 zařízení najednou
po kalibraci obdržíte kalibrační list s naměřenými hodnotami a také schématem teplot

Pro přesnou kalibraci teplotního pole je nutný
dostatečný čas. Minimálně doporučujeme kalibraci
v délce 6 hodin, ideálně 12 hodin a pro úplnou jistotu
24 hodin.
Kalibraci pod 6 hodin neprovádíme, získané hodnoty
jsou velice nepřesné.

Nabízíme také kvalitní lednice a mrazáky od
německé firmy KIRSCH.

-

Lednice
Mrazáky
Krevní banky

ing. Jaroslav Voráček
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Za celou historii naší kalibrační laboratoře se držíme

dvou hesel:

1

Naše nabídka = náš závazek!

Pokud neprovedeme
kalibraci ve slíbený
termín

Neprovedeme
slíbený servis pipety

Nepřivezeme Vám
pipety dle dohody

Máte kalibraci zcela zdarma!

2

…. pokud obdržíte stejnou cenovou nabídku se stejnými výhodami, kontaktujte nás

Dáme Vám stejnou cenu a ještě 5% slevu!

Co získáte spoluprací s námi:
✓ nabízíme Vám podporu při výběru nových pipet nebo teploměrů
✓ pokud Váš personál provádí čištění a údržbu pipet, nabízíme Vám školení tohoto personálu a to včetně
kontroly dávkovaného objemu a případného justování
✓ pokud Váš personál provádí mezikalibrační kontroly, zaškolíme Vám jej!
✓ nabízíme Vám velice výhodné ceny mezikalibračních kontrol pipet a teploměrů

Kompletní informace naleznete na:

www.kalibracepipet.cz
www.kalibraceteplomeru.cz

ing. Jaroslav Voráček

KL Scanlab Praha

