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Tak, jak se sjednocuje evropský a světový trh, rostou požadavky na certifi kaci 

a dokladování jakosti výrobků. Proto i v naší společnosti byla zřízena 

kalibrační laboratoř pro zabezpečení požadavků zákazníků na dodávky 

snímačů s kalibračním certifi kátem, který jednoznačně defi nuje vztah mezi 

měřenou veličinou a výstupními hodnotami kalibrovaného snímače.
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Pro zajištění nestrannosti a věrohodnosti prošla naše kalibrační laboratoř akreditačním procesem 

a po splnění požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 získala „Osvědčení o akreditaci“ 

v oboru kalibrace termoelektrických snímačů teploty a digitálních teploměrů. Současně 

splňujeme požadavky na systém managementu jakosti dle ISO 9001:2000.

Kalibrační laboratoř je vybavena laboratorními 

přístroji fi rmy OMEGA Engineering. Mezi další 

vybavení laboratoře patří například třízónová 

kalibrační pec s rozsahem až do 1200°C. Hlavní 

činností laboratoře je provádění kalibrací 

termoelektrických snímačů teploty, odporových 

snímačů teploty a digitálních teploměrů.

Cl8500 - Velmi přesný 

laboratorní kalibrátor pro 

procesní a teplotní signály

DP252 - Velmi přesný 

laboratorní teploměr pro 

odporové snímače



Dále laboratoř provádí kalibrace infrateploměrů porovnáním na černých tělesech BB702, BB704, 

BB705 a BB-4A. Dalším oborem je kalibrace snímačů relativní vlhkosti v rozsahu 15-90% s přesností 

1-4% na vlhkostním kalibrátoru RHCL-KIT.
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BB705 - Černé těleso pro vysoké teploty 

od 100°C do 1046°C

TRCIII - Vysoce přesná nulová 

referenční komora

BB-4A - Přenosné černé 

těleso pro vysoké teploty 

od 100°C do 982°C`
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Jakar Electronics, spol. s r.o.

Fryštátská 184

733 01 Karviná

ČESKÁ REPUBLIKA

Tel.: +420 596 311 899

Fax: +420 596 311 114

E-mail: kontakt@jakar.cz

Osvědčení o akreditaci

Kalibrace teplotních snímačů

Kalibrace elektronických teploměrů

Kalibrace infrateploměrů

Kalibrace snímačů vlhkosti

K jednotlivým zakázkám se přistupuje individuálně, jsme schopni nabídnout i velmi krátké 

termíny kalibrací. Aktuální informace a ceník naleznete na stránkách laboratoře 

www.jakar.cz/laborator

Služby kalibrační laboratoře


