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Szybko, łatwo i zgodnie z wymogami audytu

Firma Perschmann Calibration GmbH jest akredytowana  

w zakresie wielkości geometrycznych, wielkości mechanicznych,  

wielkości elektrycznych, czasu i częstotliwości,  

wielkości termodynamicznych 



www.perschmann-calibration.de2 3www.perschmann.pl

Szanowny Kliencie,

W tym wydaniu katalogu 2022–23 znajdziesz wiele 

nowości i innowacji.

Szata kolorystyczna katalogu uległa w pewnym stop-

niu zmianom, dodaliśmy również nowe informacje i 

usługi. Jako nasz Klient masz dostęp do internetowe-

go portalu zarządzania przyrządami pomiarowymi 

trendic® hub. Portal umożliwia dostęp do świadectw 

kalibracji oraz łatwe tworzenie listy wysyłkowej do 

zamówienia. Ponadto w trendic® hub znajdziesz 

dodatkowe funkcjonalności pozwalające na cyfryzację 

procesów związanych z kalibracją przyrządów pomia-

rowych – warto sprawdzić różne typy licencji trendic® 

hub w niniejszym katalogu na stronie18 lub bezpośred-

nio na stronie trendic-hub.pl.

W trosce o środowisko, zdecydowaliśmy wprowadzić 

od 01.08.2022r. świadectwa kalibracyjne w wersji cyfro-

wej jako standard. Więcej informacji można znaleźć na 

stronie 7.

Nowe oraz zmodyfikowane usługi są oznaczone w 

katalogu z etykietą „new”, co ułatwia ich wyszukiwanie.

Mamy nadzieję, że niniejszy katalog będzie pomocny 

w Twojej codziennej pracy.

Cieszymy się na dalszą dobrą współpracę.

Zespół Perschmann Calibration

Kalibracja DAkkS lub warsztatowa 10
Bezpieczeństwo audytu

Ręczne przyrządy pomiarowe 20
Teraz jeszcze więcej kalibracji DAkkS

Trendic® hub 16
Dowiedz się więcej

Mechaniczne przyrządy pomiarowe 36
Teraz jeszcze więcej kalibracji DAkkS

Termodynamiczne przyrządy pomiarowe 39
Teraz jeszcze więcej kalibracji DAkkS

Elektryczne przyrządy pomiarowe 40
Teraz jeszcze więcej kalibracji DAkkS

Informacje dotyczące realizacji zamówienia 6
To takie proste

Przebieg procesu kalibracji 4
Szybko, łatwo i zgodnie z wymogami audytu

Ten prospekt reklamowy, jego szata graficzna oraz zastosowany system numeracji artykułów 

są chronione przez prawo autorskie. Przedruk lub reprodukcja w jakiejkolwiek postaci – w tym 

we fragmentach – są dozwolone wyłącznie za pisemną zgodą firmy Perschmann Calibration 

GmbH, Hauptstraße 46d, 38110 Braunschweig, Niemcy.  Ceny w Euro, nie zawierają podatku VAT, 

bez gwarancji, obowiązują do 31.07.2023 r. Zastrzega się prawo do pomyłek i zmian.

Ze względu na obecną sytuację rynkową mogą wystąpić zmiany cen. Użyj aktualnego pliku PDF ze 

strony https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/perp/uslugi/kalibracja/e/28252/?tId=198  

Marek Śledzik
Inżynier Wdrożeniowiec Techniki
Pomiarowej (Polska Północna)
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Kontakt do działu sprzedaży
w zakresie kalibracji: 
+48 61 63095-58
serwis@perschmann.pl

infolinia trendic®  
+ 49 5307 933-550
trendic@perschmann-calibration.de

Hch. Perschmann i Perschmann Sp. z o.o. są partnerami  

handlowymi Perschmann Calibration GmbH. 

W ramach tej współpracy oferują Państwu nowe przyrządy 

pomiarowe oraz kalibrację i rekalibrację z jednego źródła.

Perschmann Sp. z o.o.
ul. Ostrowska 364 
61-312 Poznań

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku  
do czwartku w godzinach od 8.00 do 16.00,  
w piątki od 8.00 do 15.00.

Nasi doradcy
kompetencja i doświadczenie

Poznan
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Przebieg procesu kalibracji w laboratorium
Szybko, łatwo i zgodnie z wymogami audytu

Państwa przyrządy pomiarowe są u nas  
w najlepszych rękach! 

Począwszy od przyjęcia towaru, poprzez przygotowanie  

w laboratorium, a na wysyłce towaru skończywszy, nad realizacją  

Państwa zamówienia czuwają bardzo dobrze przeszkoleni  

specjaliści z naszej firmy. Jakość kalibracji stawiamy zawsze na  

pierwszym miejscu.

Więcej informacji:

WYSŁANIE TOWARU
Wysyłka zwrotna przyrządów pomiarowych
  Zabezpieczenie przyrządów na czas transportu
  Świadectwa kalibracji: w wersji papierowej/PDF
  Transmisja danych: VDI / VDE 2623, trendic® lub trendic® hub
  Bezpłatny dostęp do platformy online do nadzorowania przyrządami 

pomiarowymi trendic® hub: Państwa dane już tam są!

PRZYJĘCIE TOWARU
Utworzenie zlecenia
  Sprawdzenie listy wysyłkowej
  Weryfikacja zamówienia
  Potwierdzenie przyjęcia towaru/termin dostawy
  Znakowanie laserowe

LABORATORIA
Kalibracja

  Procedury specjalistyczne

  Kalibracja warsztatowa i DAkkS

  Ocena / wyniki

 

PRZYGOTOWANIE
Przygotowanie przyrządów pomiarowych

  Unikalny kod identyfikacyjny

  Kompleksowe czyszczenie

  Przekazanie do laboratorium

WYRÓWNANIE 
TEMPERATURY
Wyrównanie temperatury przed kalibracją
  Przechowywanie w temperaturze 20°C  ± 1 K

  Czas na wyrównanie temp. 5 – 24 godziny

Nasi doradcy

Strona 2

Linki do dokumentów  
i formularzy

Strona 46 – 47

Certyfikaty akredytacji

Strona 10

Kalibracja nowych urządzeń i rekalibracja: 

Proces został akredytowany zgodnie z normą 

DIN EN ISO/IEC 17025, co gwarantuje jego 

prawidłowy przebieg, tak aby spełnić wymogi 

każdego audytu!

1)

Kunden-Nr.

D-33333 Steinstadt
Sandstr. 15

 19997.Demo:
 000000Auftrags-Nr. :

Demo GmbH

Kalibrierschein Nr. P-7177838

Seite (1/

Identnummer  050184: Kalibrierdatum  13.05.2022:
:Kalibrierintervall  24 Monate

:
Messpunktlage*  Messwerte im Konformitätsbereich

Bezeichnung : Gewinde-Gutlehrring
Seriennummer : 150820
Hinweis  Anlieferzustand = Auslieferzustand / as found = as left

:
Bewertung :  einsatzfähig
Entscheidungsregel : P WERK 17025 01

Rückführungen
Nr. Normal Rückführunggültig bisBezeichnung
1 PM 0380 22.06.2022 3269002 RvA K 033 2021-06Masterscanner IAC Master Scanner XP 16060
2 PN 0833 19.01.2024 3280802 RvA K 033 2022-01Masterscanner Masterlehre IAC

Bearbeiter

Thomas Zelm

Umgebungsbedingungen

Temperatur: 19,4 °C

 VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.9 Ü (04.2006)

: Opt. 1: FlankendurchmesserKalibrierumfang

: In OrdnungSichtprüfung

: Messkraft 0,15 N; scannendes MessverfahrenHinweis

+/- U
(µm)

NormalSoll
(mm)

-MPE
(µm)

Ist
(mm)

+MPE
(µm)

Abw.
(µm)

Flanken-Ø D2 Messpunktlage
-MPE +MPE

43,6550 43,6692 2,72 PM 038014,2021,00-9,001 A-B
43,6550 43,6731 2,72 PM 038018,1021,00-9,003 A-B
43,6550 43,6699 2,72 PM 038014,9021,00-9,001 C-D
43,6550 43,6720 2,72 PM 038017,0021,00-9,003 C-D

U (k=2) = 2,5 µm + 5 · l · 10-6 ; l ist die Länge
Kalibrierergebnis (Mittelwert): 43,6711 mm

 M45 x 2 - 6g DIN 13:Größe
Kalibrierverfahren :

Darstellung der Bewertung/Entscheidungsregel

U = erweiterte Messunsicherheit

Messwerte innerhalb des Spezifikationsbereichs im Unsicherheitsbereich / bedingt einsatzfähig

Messwerte außerhalb des Spezifikationsbereichs im Unsicherheitsbereich / bedingt einsatzfähig

UT
UT/OT = untere/obere Toleranzgrenze

*Die Messpunktlage ist eine Information für den Kunden zur Beurteilung der Kalibrierung. Bei der Anwendung einer Entscheidungsregel wird die Messpunktlage in die Bewertung einbezogen.

+ U

Messwerte im Nichtkonformitätsbereich / nicht einsatzfähig

+ U - U - U
OT

Messwerte im Konformitätsbereich / einsatzfähig

Bewertung = Bewertung der Kalibrierung auf Basis der hier dargestellten Entscheidungsregel

+ U+ U - U - U

Entscheidungsregel: P WERK 17025 01

Ort der Kalibrierung: vor Ort beim Kunden

www.perschmann-calibration.de

Tel.: +49 5307 933-200Hauptstraße 46 d
Auditiertes QM-System
gemäß:
DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO/IEC 17025

Fax: +49 5307 933-19138110 Braunschweig

QM-Dokumentation aktuell:
www.perschmann-
calibration/downloads.html

Kontakt:

kalibrieren@perschmann-calibration.de

KVO Perschmann Calibration

Ende des Kalibrierscheins

Die Kalibrierung erfolgt - durch Vergleich mit Bezugsnormalen bzw. Bezugsnormalmaßeinrichtungen, die rückgeführt sind auf nationale Normale zur Darstellung der physikalischen Einheiten in
Übereinstimmung mit dem Internationalen Einheitensystem (SI) - durch KVO Perschmann Calibration GmbH vor Ort beim Kunden. Entscheidungsregel P-WERK-17025-01 gemäß allgemeiner
Vereinbarung: Messwerte innerhalb der Grenzwerte werden als einsatzfähig bewertet, Messwerte im Bereich Grenzwert erweitert um die Messunsicherheit U (k=2) erhalten die Bewertung bedingt
einsatzfähig. Die Entscheidung über die Einsatzfähigkeit liegt beim Anwender. Angegeben ist die erweiterte Messunsicherheit, die sich aus der Standardmessunsicherheit durch Multiplikation mit
dem Erweiterungsfaktor k=2 ergibt. Sie wurde gemäß EA-4/02 M ermittelt. Der Wert der Messgröße liegt mit der Wahrscheinlichkeit von annähernd 95 % im zugeordneten Werteintervall. Ein Anteil
für die Langzeit-Instabilität des Kalibriergegenstandes ist nicht enthalten.
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Więcej informacji na temat realizacji zamówienia
To takie proste

Lista wysyłkowa 
Czytelnie zredagowany formularz listy wysyłkowej ma duże znaczenie dla sprawnej 

realizacji zamówienia. Teraz utworzenie listy wysyłkowej jest jeszcze prostsze, 

korzystając z portalu trendic® hub w wersji online: Wystarczy wypełnić listę 

wysyłkową jednym kliknięciem myszy!

Opakowanie
Zamawianie opakowania na wypożyczenie

   Telefonicznie: + 48 61 63095-58     E-mail: serwis@perschmann.pl

Proszę podać nam adres, a my natychmiast prześlemy Państwu wypożyczone opakowanie 

(wymiary wewnętrzne: 50 × 35 × 30 cm) wraz z wytłaczaną pianką. Dzięki niemu szybko  

i bezpiecznie zapakują Państwo swoje wyposażenie pomiarowe.

Za wypożyczenie opakowania naliczymy Państwu jednorazową opłatę w wysokości 45,80 €. 

W okresie między poszczególnymi kalibracjami opakowanie pozostanie w Państwa firmie.

Odeślemy Państwu towar w podobnym opakowaniu tego samego typu, ale nie w identycznym.  

Własne opakowanie
Oczywiście mogą Państwo wykorzystać również swoje własne opakowanie.

Wysyłka przyrządów pomiarowych we własnym zakresie

   Proszę przesłać przyrządy pomiarowe na adres:  

Perschmann Sp. z o.o. | ul. Ostrowska 364 | 61-312 Poznań

   lub bezpośrednio do naszego laboratorium w Niemczech: 

Perschmann Calibration GmbH | Hauptstraße 46d | 38110 Braunschweig | Niemcy

Zryczałtowana opłata administracyjna 
Opłata manipulacyjna wynosi 49,00 € przy wartości usługi kalibracji poniżej 200,00 € netto.

Wskazówka
Przyrządy pomiarowe, których nie możemy sami skalibrować, zostaną automatycznie przekazane do akredytowanego laboratorium partnerskiego. 

Jeżeli nie jest nam znane żadne akredytowane laboratorium partnerskie, zwrócimy Państwu nieskalibrowane przyrządy pomiarowe.

Unique-ID 
Kod Unique-ID zostanie przez nas bezpłatnie umieszczony na przyrządach pomiarowych. Umożliwi to elektroniczny odczyt Państwa przyrządów 

pomiarowych, a zarządzanie nimi będzie zdecydowanie bardziej wydajne. Jeżeli sobie Państwo tego nie życzą: prosimy wysłać informację na 

adres serwis@perschmann.pl  

Ocena 
Ocena decydująca o dopuszczeniu przyrządu pomiarowego do eksploatacji jest dla naszych  

klientów kluczową kwestią, zarówno w przypadku kalibracji warsztatowej, jak i kalibracji DAkkS. 

Wszystkie ważne informacje można znaleźć pod wskazanym linkiem lub w naszym katalogu na 

stronach 8 i 9.

Lista wysyłkowa rekalibracji

https://www.hoffmann-group.
com/PL/pl/perp/uslugi/kalibracja/
e/28252/?tId=302

Reguły orzekania zgodności

https://www.hoffmann-group.com/ 
PL/pl/perp/uslugi/kalibracja/e/28252/

Świadectwo wzorcowania: swiadectwo cyfrowe jest od teraz standardem  
Ze względu na ochronę środowiska świadectwo wzorcowania wystawiamy w wersji cyfrowej. Można je pobrać z portalu trendic® hub. W tym 

celu prosimy o rejestrację na stronie trendic-hub.pl, więcej informacji znajduje się na stronie 16-19 oraz 7. Wszystkie dodatkowe funkcjonalności 

trendic® hub można aktywować przez konto klienta.

1)

Nr klienta

D-33333 Steinstadt
Sandstr. 15

 19997.Demo:
 000000Nr zlecenia :

Demo GmbH

Nr świadectwa wzorcowania P-7177838

Strona (1/

Nr identyfikacyjny  050184: Data kalibracji  13.05.2022:
:Cykl kalibracyjny  24 Miesiące

:
Wartość zmierzona*  Wyniki pom. w zakresie zgodności

Nazwa : Sprawdzian gwintowy pierścieniowy przechodni
Numer seryjny : 150820
Stan przyrządu  Stan w chwili dostarczenia = Stan w chwili wysyłki/ as found = as left

:
Ocena :  Dopuszczony do eksploatacji
Reguły orzekania : P WERK 17025 01

Spójność pomiarowa
Nr Wzorzec Spójność pomiarowaważne doNazwa
1 PM 0380 22.06.2022 3269002 RvA K 033 2021-06Masterscanner IAC Master Scanner XP 16060
2 PN 0833 19.01.2024 3280802 RvA K 033 2022-01Skaner zarządzający, sprawdzian zarządzający IAC

Pomiar wykonał(a)

Thomas Zelm

Warunki otoczenia

Temperatura: 19,4 °C

 VDI/VDE/DGQ 2618 Karta 4.9 Ü (04.2006)

: Opcja 1: Średnica podziałowa gwintuZakres kalibracji

: prawidłowaOcena wzrokowa

: Siła pomiaru 0,15 N, skanujące metody pomiarówWskazówka

+/- U
(µm)

WzorzecZadane
(mm)

-MPE
(µm)

Rzeczyw.
(mm)

+MPE
(µm)

Odch.
(µm)

Podziałowa Ø D2 Wartość zmierzona
-MPE +MPE

43,6550 43,6692 2,72 PM 038014,2021,00-9,001 A-B
43,6550 43,6731 2,72 PM 038018,1021,00-9,003 A-B
43,6550 43,6699 2,72 PM 038014,9021,00-9,001 C-D
43,6550 43,6720 2,72 PM 038017,0021,00-9,003 C-D

U (k=2) =2,5 µm + 5 · l · 10-6 ; l jest długością
Wynik kalibracji (wartość średnia): 43,6711 mm

 M45 x 2 - 6g DIN 13:Zakres pomiarowy
Wytyczna badania :

Przedstawienie oceny/reguły orzekania zgodności

U = rozszerzona niepewność pomiarowa

Wyniki pom. w polu specyfikacji w przedziale niepewności / warunkowo dopuszczony do

Wyniki pom. poza polem specyfikacji w przedziale niepewności / warunkowo dopuszczony do

UT
UT/OT = dolna/górna granica tolerancji

*Wartość zmierzona jest informacją dla klienta do oceny kalibracji. W przypadku zastosowania zasady decyzji, wartości zmierzonej jest uwzględniana w ocenie.

+ U

Wyniki pom. w obszarze niezgodności / nie nadaje się do

+ U - U - U
OT

Wyniki pom. w zakresie zgodności / Dopuszczony do eksploatacji

Ocena = Ocena świadectw wzorcowania na podstawie przedstawionych reguł orzekania zgodności

+ U+ U - U - U

Reguły orzekania zgodności: P WERK 17025 01

Miejsce kalibracji: vor Ort beim Kunden

www.perschmann-calibration.de

Tel.: +49 5307 933-200Hauptstraße 46 d
Auditiertes QM-System
gemäß:
DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO/IEC 17025

Fax: +49 5307 933-19138110 Braunschweig

QM-Dokumentation aktuell:
www.perschmann-
calibration/downloads.html

Kontakt:

kalibrieren@perschmann-calibration.de

KVO Perschmann Calibration

Ende des Kalibrierscheins

Kalibracja przeprowadzana przez Perschmann Calibration GmbH Braunschweig realizowana jest przez porównanie z wzorcami pomiarowymi odniesienia lub przyrządami pomiarowymi
odniesienia, które zachowują spójność pomiarową z wzorcami państwowymi, których właściwości fizyczne są w zgodzie z Międzynarodowym Układem Jednostek Miar (SI). Reguła orzekania
zgodności P-WERK-17025-01 według ogólnych ustaleń. Wyniki w polu tolerancji otrzymują ocenę: dopuszczony do eksploatacji. Wyniki poza zakresem tolerancji w przedziale niepewności
pomiaru U (k=2) otrzymują ocenę: warunkowo dopuszczony do eksploatacji. Decyzja o dopuszczeniu przyrządu należy do użytkownika. Podana jest rozszerzona niepewność pomiarowa,
wynikająca z niepewności standardowej poprzez pomnożenie przez współczynnik rozszerzenia k=2. Obliczono ją zgodnie z EA-4/02 M. Wartość wielkości mierzonej mieści się w przydzielonym
przedziale wartości z przybliżonym prawdopodobieństwem 95%. Nie ma udziału niestabilności przedmiotu kalibrowanego w długim okresie czasu.

Od 1.08.2022r. świadectwa wzorcowania dostarczamy standardowo w formacie PDF - w trosce 

o środowisko naturalne. Skorzystaj z naszego portalu umożliwiającego pobieranie świadectw 

- z szerokim zakresem opcji nadzorowania przyrządami pomiarowymi. Dostęp do elektronicz-

nych świadectw kalibracji nie wymaga wykupienia odpłatnej wersji konta, przy czym w wersji 

darmowej świadectwa kalibracji będą widoczne na koncie użytkownika tylko przez 6 miesięcy.

To takie proste:

1. Aktywowanie adresu e-mail w bazie Perschmann Calibration
Prosimy o wysłanie na adres serwis@perschmann.pl swój numer klienta w Perschmann  

Calibration, swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. Wprowadzimy dane do systemu,  

a następnie otrzymasz informację o aktywowaniu adresu e-mail do rejestracji.

2. Rejestracja i potwierdzenie rejestracji
Następnie zarejestruj się na stronie www.trendic-hub.pl, (zakładka „Zaloguj się” i następnie 

przycisk „Zarejestruj się”), podając swój numer klienta Perschmann Calibration i klikając w 

przycisk „zarejestruj się teraz”. Następnie zostanie do Ciebie wysłana wiadomość e-mail.  

Prosimy o kliknięcie linka potwierdzającego rejestrację. Nastąpi wtedy przekierowanie na  

stronę internetową, aby nadać hasło.

3. Logowanie
Bezpośrednio po rejestracji można zalogować się do trendic® hub za pomocą danych  

logowania. Identyfikatorem użytkownika jest adres e-mail.

Dodatkowe informacje oraz kontakt
Dalsze informacje dotyczące platformy trendic® hub można znaleźć na stronie 

    www.trendic-hub.pl

Zapraszamy również do kontaktu z działem obsługi klienta  

Perschmann Sp. z o.o.

    Tel. 61 630 95 58  

    e-mail: serwis@perschmann.pl

lub bezpośrednio z suportem trendic® hub (w języku niemieckim lub angielskim)

    Tel. 0049 5307 933-550 

    e-mail: trendic@perschmann-calibration.de

Świadectwa cyfrowe zamiast papierowych
Nasz nowy standard dotyczący świadectw wzorcowania

Ważna 

zmiana od 

01.08.2022r.

www.trendic-hub.pl
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Reguły orzekania zgodności
Ocena kalibracji warsztatowej i kalibracji DAkkS*

Wypełniony i podpisany poniższy  
formularz prosimy wysyłać na:  
serwis@perschmann.pl

Reguły orzekania zgodności / niezgodności

* Kalibracje DAkkS: usługi, na które Perschmann Calibration posiada akredytację wydana 

przez Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) / Niemiecką Jednostkę Akredytacyjną.

Reguły orzekania zgodności / niezgodności  
ze specyfikacją, dla kalibracji DAkkS i kalibracji warsztatowej 
Dyrektywy i normy, takie jak np. IATF 16949, wymuszają w jeszcze większym stopniu stosowanie kalibracji 

DAkkS. Nowa norma DIN EN ISO/IEC 17025 zezwala już laboratoriom przeprowadzającym kalibrację  na taki 

sposób oceny kalibracji DAkkS, jaki klient uzna za odpowiedni dla swojej firmy. Z tego względu zachodzi 

konieczność poczynienia pisemnych ustaleń między klientem a laboratorium, dotyczących reguł orzekania 

zgodności. W tym miejscu znajdą Państwo reguły orzekania zgodności, jakie firma Perschmann Calibration 

proponuje swoim klientom jako standard, na bazie normy DIN EN ISO 14253-1.

Prosimy o dokonanie wyboru swoich reguł orzekania zgodności dotyczących kalibracji DAkkS i kalibracji 

warsztatowej poprzez zakreślenie odpowiedniej opcji – czyli o wybór jednej reguły dla kalibracji DAkkS  

i jednej dla kalibracji warsztatowej. Następnie prosimy o przesłanie wypełnionego i podpisanego  

formularza drogą mailową: serwis@perschmann.pl

Ocenę kalibracji przeprowadzimy zgodnie z Państwa wymaganiami – w sposób zgodny z wymogami audytu. 

Prosimy o uwzględnienie poczynionych z nami ustaleń w ramach reguł orzekania zgodności. 

Reguły  te powinny być do dyspozycji w przypadku audytu. Zostaną one zarchiwizowane również przez nas. 

Na świadectwach wzorcowania znajdą Państwo informację, dotyczącą wyniku kalibracji, według wybranej 

przez Państwa reguły w odniesieniu do normy DIN EN ISO 14253-1.  

Tym samym, w jednym miejscu będą mieli Państwo informacje na temat zdolności eksploatacyjnej  

urządzenia oraz uzyskanych wyników pomiarów. 

Na każdym sporządzonym przez nas świadectwie wzorcowania znajdą Państwo informacje na temat  

zastosowanych, ustalonych z Państwem, reguł orzekania zgodności.

Ocena ryzyka 
w zakresie wykorzystania reguł orzekania zgodności
Ocena ryzyka dotycząca reguł orzekania zgodności stanowi oszacowanie zagrożenia, jakie występuje dla  

ryzyka błędniej akceptacji lub ryzyka błędnego odrzucenia przyrządu pomiarowego. Oznacza to, że przyrząd 

pomiarowy zostanie oceniony jako zdolny do eksploatacji, chociaż w rzeczywistości nie będzie zdolny do  

pracy – i odwrotnie. Ryzyko takie powinno być znane i uwzględniane podczas wyboru prawidłowej reguły  

orzekania zgodności.

WICHTIG 

Sollten uns keine Informationen zu Ihren Anforderungen 

vorliegen, dann bewerten wir WerksKalibracjien nach 

P – WERK – 17025 – 01, bei DAkkS-Kalibracjien führen wir 

eine Istmaß-Feststellung durch.

WAŻNA INFORMACJA 
Jeśli nie otrzymamy od Państwa informacji na temat wyboru reguły, wówczas wyślemy:

a)  w przypadku kalibracji DAkkS – świadectwo bez oceny z podaniem wymiaru  
rzeczywistego,

b) w przypadku kalibracji warsztatowej – świadectwo z oceną wg reguły  
P-WARSZTATOWA-17025-01.!

Firma (adres)

Osoba kontaktowa

Data

Nr klienta

Podpis

Ocena klienta
Dopuszczony  
do eksploatacji

Warunkowo dopuszczony  
do eksploatacji

Warunkowo dopuszczony  
do eksploatacji

Niedopuszczony  
do eksploatacji  

U = rozszerzona niepewność pomiarowa
LSL = dolna granica tolerancji
USL = górna granica tolerancji  

P – WARSZTATOWA – 17025 – 01

P – DAKKS – 17025 – 01

P – WARSZTATOWA – 17025 – 02

P – DAKKS – 17025 – 02

P – WARSZTATOWA – 17025 – 04

P – DAKKS – 17025 – 04

P – WARSZTATOWA – 17025 – 03

P – DAKKS – 17025 – 03

Reguły orzekania zgodności - kalibracja 
LSL USLPole tolerancji

Wynik kalibracji

Wynik pomiaru mieszczący się w zakresie tolerancji, w polu zgodności.
Ocena: Dopuszczony do eksploatacji  

Wynik pomiaru mieszczący się w zakresie tolerancji, w przedziale niepewności.  
Ocena: Warunkowo dopuszczony do eksploatacji, niedopuszczony  
do eksploatacji lub dopuszczony do eksploatacji  

Wynik pomiaru poza zakresem tolerancji, w przedziale niepewności.  
Ocena: Warunkowo dopuszczony do eksploatacji, niedopuszczony  
do eksploatacji lub dopuszczony do eksploatacji  

Wynik pomiaru poza zakresem tolerancji,  w polu niezgodności.
Ocena: Niedopuszczony do eksploatacji 

+ U+ U – U– U

Pole tolerancjiLSL USL

Indywidualna 
ocena 

 kalibracji DAkkS:  
z Perschmann  

Calibration jest to  
proste!
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Kalibracje DAkkS
   Usługi kalibracyjne, dla których laboratoria wzorcujące  

są akredytowane przez Deutsche Akkreditierungsstelle, 

nazywane są kalibracjami DAkkS. 

Bezpieczeństwo audytu Struktura metrologii w Niemczech
Akredytacja DAkkS i certyfikat ISO Krótki przegląd

Akredytacje DAkkS
   Akredytacja zgodnie z normą DIN EN ISO/IEC 17025 dla 

wielkości geometrycznych, wielkości mechanicznych, 

wielkości elektrycznych, czasu i częstotliwości, wielkości 

termodynamicznych 

Spra w d z o n a ja
ko

ść

DIN EN ISO/

IEC 17025Z
g

od
nie

 z wymogami audytu

Laboratorium Perschmann GmbH posiada akredytację DAkkS, która zapewnia Państwu maksymalne 

bezpieczeństwo. Akredytacja DAkkS gwarantuje, że nasze procesy są regularnie i bardzo dokładnie 

sprawdzane. Dzięki temu mogą Państwo polegać na wynikach pomiarów. Aktualne świadectwa 

akredytacji i załączniki dostępne są także na stronie internetowej pod adresem  

www.hoffmann-group.com/PL/pl/perp/doradztwo-i-wsparcie/pobierz/certyfikaty/e/63863/ 

Kalibracja, DAkkS, DKD i akredytacja: to istotne pojęcia z dziedziny kalibracji  

przyrządów pomiarowych. Ta strona wyjaśnia zależność i przedstawia strukturę  

metrologii w Niemczech.

Dla Klientów akredytowanych laboratoriów oznacza  
to bezpieczeństwo – na skalę międzynarodową!

Akredytacja gwarantuje, że laboratorium posiada, między innymi,  

odpowiednie kompetencje z zakresu technologii pomiarowej do  

wykonania określonych usług kalibracyjnych.

Przyrząd pomiarowy Kalibracja Dokumentacja

Co to jest kalibracja?
Kalibracja jest to zbiór operacji ustalających, w określonych warunkach, relacje między wartościami wielkości mierzonej wskazanymi przez  

przyrząd pomiarowy lub układ pomiarowy albo wartościami reprezentowanymi przez wzorzec miary lub przez materiał odniesienia a  

odpowiednimi wartościami wielkości realizowanymi przez wzorce jednostki miary.

Pomocnicze przyrządy  
pomiarowe

w przedsiębiorstwie, nieskalibrowane

w przedsiębiorstwie

wzorce odniesienia 
 w laboratorium i w                
przedsiębiorstwie

DAkkS-
wzorce w laboratorium
i w przedsiębiorstwie

PTB
wzorce

państwowe

Źródło: PTB/Perschmann Calibration 2011

International Laboratory Accreditation 
Cooperation Mutual Recognition 

Arrangement

Firma Perschmann Calibration GmbH jest  
akredytowana w zakresie wielkości geometrycznych,  
wielkości mechanicznych, wielkości elektrycznych,  
czasu i częstotliwości, wielkości termodynamicznych

Ważne skróty
DKD = Deutscher Kalibrierdienst, Gremium PTB 

  Niemiecki Instytut Kalibracyjny

DAkkS = Deutsche Akkreditierungsstelle /  

  Niemiecka Jednostka Akredytacyjna /  

  Odpowiednik PCA = Polskie Centrum Akredytacji

PTB = Physikalisch-Technische Bundesanstalt /  

  Federalny Instytut Metrologii 

ILAC = International Laboratory Accreditation Cooperation

Oryginał certyfikatu akredytacji

Akredytacja DAkkS

www.hoffmann-group.com/PL/pl/
perp/doradztwo-i-wsparcie/pobierz/
certyfikaty/e/63863/

Zakres akredytacji obejmuje kalibracje w laboratorium i u 

klienta. Szczegółowy opis można znaleźć w załączniku  

do akredytacji (patrz zakładka Pobierz na naszej stronie  

www.hoffmann-group.com/PL/pl/perp/doradztwo-i-wsparcie/ 

pobierz/certyfikaty/e/63863/). Nasze akredytacje są akredyta-

cjami elastycznymi.  W przypadku kalibracji DAkkS następuje 

natychmiastowe wdrożenie zmienionych wytycznych.

Kod QR z linkiem do świadectwa  

akredytacji w zakładce Pobierz na  

stronie www.perschmann.pl

Aktualny certyfikat akredytacji i załączniki można znaleźć na stronie 

internetowej DAkkS pod adresem www.dakks.de lub bezpośrednio pod 

adresem www.dakks.de/de/akkreditierte-stellen-suche.html; słowo 

kluczowe „Perschmann“. 1)

Kunden-Nr.

D-33333 Steinstadt
Sandstr. 15

 19997.Demo:
 000000Auftrags-Nr. :

Demo GmbH

Kalibrierschein Nr. P-7177838

Seite (1/

Identnummer  050184: Kalibrierdatum  13.05.2022:
:Kalibrierintervall  24 Monate

:
Messpunktlage*  Messwerte im Konformitätsbereich

Bezeichnung : Gewinde-Gutlehrring
Seriennummer : 150820
Hinweis  Anlieferzustand = Auslieferzustand / as found = as left

:
Bewertung :  einsatzfähig
Entscheidungsregel : P WERK 17025 01

Rückführungen
Nr. Normal Rückführunggültig bisBezeichnung
1 PM 0380 22.06.2022 3269002 RvA K 033 2021-06Masterscanner IAC Master Scanner XP 16060
2 PN 0833 19.01.2024 3280802 RvA K 033 2022-01Masterscanner Masterlehre IAC

Bearbeiter

Thomas Zelm

Umgebungsbedingungen

Temperatur: 19,4 °C

 VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 4.9 Ü (04.2006)

: Opt. 1: FlankendurchmesserKalibrierumfang

: In OrdnungSichtprüfung

: Messkraft 0,15 N; scannendes MessverfahrenHinweis

+/- U
(µm)

NormalSoll
(mm)

-MPE
(µm)

Ist
(mm)

+MPE
(µm)

Abw.
(µm)

Flanken-Ø D2 Messpunktlage
-MPE +MPE

43,6550 43,6692 2,72 PM 038014,2021,00-9,001 A-B
43,6550 43,6731 2,72 PM 038018,1021,00-9,003 A-B
43,6550 43,6699 2,72 PM 038014,9021,00-9,001 C-D
43,6550 43,6720 2,72 PM 038017,0021,00-9,003 C-D

U (k=2) = 2,5 µm + 5 · l · 10-6 ; l ist die Länge
Kalibrierergebnis (Mittelwert): 43,6711 mm

 M45 x 2 - 6g DIN 13:Größe
Kalibrierverfahren :

Darstellung der Bewertung/Entscheidungsregel

U = erweiterte Messunsicherheit

Messwerte innerhalb des Spezifikationsbereichs im Unsicherheitsbereich / bedingt einsatzfähig

Messwerte außerhalb des Spezifikationsbereichs im Unsicherheitsbereich / bedingt einsatzfähig

UT
UT/OT = untere/obere Toleranzgrenze

*Die Messpunktlage ist eine Information für den Kunden zur Beurteilung der Kalibrierung. Bei der Anwendung einer Entscheidungsregel wird die Messpunktlage in die Bewertung einbezogen.

+ U

Messwerte im Nichtkonformitätsbereich / nicht einsatzfähig

+ U - U - U
OT

Messwerte im Konformitätsbereich / einsatzfähig

Bewertung = Bewertung der Kalibrierung auf Basis der hier dargestellten Entscheidungsregel

+ U+ U - U - U

Entscheidungsregel: P WERK 17025 01

Ort der Kalibrierung: vor Ort beim Kunden

www.perschmann-calibration.de

Tel.: +49 5307 933-200Hauptstraße 46 d
Auditiertes QM-System
gemäß:
DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO/IEC 17025

Fax: +49 5307 933-19138110 Braunschweig

QM-Dokumentation aktuell:
www.perschmann-
calibration/downloads.html

Kontakt:

kalibrieren@perschmann-calibration.de

KVO Perschmann Calibration

Ende des Kalibrierscheins

Die Kalibrierung erfolgt - durch Vergleich mit Bezugsnormalen bzw. Bezugsnormalmaßeinrichtungen, die rückgeführt sind auf nationale Normale zur Darstellung der physikalischen Einheiten in
Übereinstimmung mit dem Internationalen Einheitensystem (SI) - durch KVO Perschmann Calibration GmbH vor Ort beim Kunden. Entscheidungsregel P-WERK-17025-01 gemäß allgemeiner
Vereinbarung: Messwerte innerhalb der Grenzwerte werden als einsatzfähig bewertet, Messwerte im Bereich Grenzwert erweitert um die Messunsicherheit U (k=2) erhalten die Bewertung bedingt
einsatzfähig. Die Entscheidung über die Einsatzfähigkeit liegt beim Anwender. Angegeben ist die erweiterte Messunsicherheit, die sich aus der Standardmessunsicherheit durch Multiplikation mit
dem Erweiterungsfaktor k=2 ergibt. Sie wurde gemäß EA-4/02 M ermittelt. Der Wert der Messgröße liegt mit der Wahrscheinlichkeit von annähernd 95 % im zugeordneten Werteintervall. Ein Anteil
für die Langzeit-Instabilität des Kalibriergegenstandes ist nicht enthalten.
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WSKAZÓWKA 

Zmiany w naszych świadectwa wzorcowania można wprowadzać 

tylko w ciągu 2 miesięcy od daty wystawienia.

KALIBRACJE DAKKS 
Usługi, na które Perschmann Calibration 

posiada akredytację wydana przez  

Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS) /  

Niemiecką Jednostkę Akredytacyjną. !!

Świadectwa wzorcowania kalibracji warsztatowej Świadectwa wzorcowania kalibracji DAkkS
Spełnienie najwyższych wymagań Uznawane na całym świecie

2021-04-15

2021-04-14

Dla Państwa oznacza to:

 Bezpieczeństwo podczas audytu dzięki kompletnym, zgodnym z normą 

 świadectwom kalibracji

 Kalibracja zgodna z aktualnymi wymaganiami normy DIN EN ISO / IEC 17025

 Przejrzysta dokumentacja, jednoznacznie przyporządkowana 

 do przyrządu pomiarowego

Informacje: telefon +48 61 63095-58

1)

Nr klienta

D-33333 Steinstadt
Sandstr. 15

 19997.Demo:
 000000Nr zlecenia :

Demo GmbH

Nr świadectwa wzorcowania P-7177838

Strona (1/

Nr identyfikacyjny  050184: Data kalibracji  13.05.2022:
:Cykl kalibracyjny  24 Miesiące

:
Wartość zmierzona*  Wyniki pom. w zakresie zgodności

Nazwa : Sprawdzian gwintowy pierścieniowy przechodni
Numer seryjny : 150820
Stan przyrządu  Stan w chwili dostarczenia = Stan w chwili wysyłki/ as found = as left

:
Ocena :  Dopuszczony do eksploatacji
Reguły orzekania : P WERK 17025 01

Spójność pomiarowa
Nr Wzorzec Spójność pomiarowaważne doNazwa
1 PM 0380 22.06.2022 3269002 RvA K 033 2021-06Masterscanner IAC Master Scanner XP 16060
2 PN 0833 19.01.2024 3280802 RvA K 033 2022-01Skaner zarządzający, sprawdzian zarządzający IAC

Pomiar wykonał(a)

Thomas Zelm

Warunki otoczenia

Temperatura: 19,4 °C

 VDI/VDE/DGQ 2618 Karta 4.9 Ü (04.2006)

: Opcja 1: Średnica podziałowa gwintuZakres kalibracji

: prawidłowaOcena wzrokowa

: Siła pomiaru 0,15 N, skanujące metody pomiarówWskazówka

+/- U
(µm)

WzorzecZadane
(mm)

-MPE
(µm)

Rzeczyw.
(mm)

+MPE
(µm)

Odch.
(µm)

Podziałowa Ø D2 Wartość zmierzona
-MPE +MPE

43,6550 43,6692 2,72 PM 038014,2021,00-9,001 A-B
43,6550 43,6731 2,72 PM 038018,1021,00-9,003 A-B
43,6550 43,6699 2,72 PM 038014,9021,00-9,001 C-D
43,6550 43,6720 2,72 PM 038017,0021,00-9,003 C-D

U (k=2) =2,5 µm + 5 · l · 10-6 ; l jest długością
Wynik kalibracji (wartość średnia): 43,6711 mm

 M45 x 2 - 6g DIN 13:Zakres pomiarowy
Wytyczna badania :

Przedstawienie oceny/reguły orzekania zgodności

U = rozszerzona niepewność pomiarowa

Wyniki pom. w polu specyfikacji w przedziale niepewności / warunkowo dopuszczony do

Wyniki pom. poza polem specyfikacji w przedziale niepewności / warunkowo dopuszczony do

UT
UT/OT = dolna/górna granica tolerancji

*Wartość zmierzona jest informacją dla klienta do oceny kalibracji. W przypadku zastosowania zasady decyzji, wartości zmierzonej jest uwzględniana w ocenie.

+ U

Wyniki pom. w obszarze niezgodności / nie nadaje się do

+ U - U - U
OT

Wyniki pom. w zakresie zgodności / Dopuszczony do eksploatacji

Ocena = Ocena świadectw wzorcowania na podstawie przedstawionych reguł orzekania zgodności

+ U+ U - U - U

Reguły orzekania zgodności: P WERK 17025 01

Miejsce kalibracji: vor Ort beim Kunden

www.perschmann-calibration.de

Tel.: +49 5307 933-200Hauptstraße 46 d
Auditiertes QM-System
gemäß:
DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO/IEC 17025

Fax: +49 5307 933-19138110 Braunschweig

QM-Dokumentation aktuell:
www.perschmann-
calibration/downloads.html

Kontakt:

kalibrieren@perschmann-calibration.de

KVO Perschmann Calibration

Ende des Kalibrierscheins

Kalibracja przeprowadzana przez Perschmann Calibration GmbH Braunschweig realizowana jest przez porównanie z wzorcami pomiarowymi odniesienia lub przyrządami pomiarowymi
odniesienia, które zachowują spójność pomiarową z wzorcami państwowymi, których właściwości fizyczne są w zgodzie z Międzynarodowym Układem Jednostek Miar (SI). Reguła orzekania
zgodności P-WERK-17025-01 według ogólnych ustaleń. Wyniki w polu tolerancji otrzymują ocenę: dopuszczony do eksploatacji. Wyniki poza zakresem tolerancji w przedziale niepewności
pomiaru U (k=2) otrzymują ocenę: warunkowo dopuszczony do eksploatacji. Decyzja o dopuszczeniu przyrządu należy do użytkownika. Podana jest rozszerzona niepewność pomiarowa,
wynikająca z niepewności standardowej poprzez pomnożenie przez współczynnik rozszerzenia k=2. Obliczono ją zgodnie z EA-4/02 M. Wartość wielkości mierzonej mieści się w przydzielonym
przedziale wartości z przybliżonym prawdopodobieństwem 95%. Nie ma udziału niestabilności przedmiotu kalibrowanego w długim okresie czasu.

1)

Kunden-Nr.

D-33333 Steinstadt
:

Sandstr. 15

 19997.Demo:

Lagerort

 123456

 3370

Auftrags-Nr.

:
 Lager 2

Kostenstelle

:
Demo GmbH

Kalibrierschein Nr. P-5191331

Seite (1/

Identnummer  0001

Hersteller  Mitutoyo
Modell/Typ  Serie 293

:

:
:

Kalibrierdatum  19.04.2017:
:Kalibrierintervall  12 Monate

:
Gesamtergebnis  uneingeschränkt einsatzfähig

Bezeichnung : Bügelmessschraube digital

Hinweis  justiert bzw. bearbeitet / after adjustment
:

Rückführungen
Nr. Normal Rückführunggültig bisBezeichnung
1 PM 0877 14.10.2017 P-5069644 2016-10Dosenfederwaage
2 PN 0702 21.08.2017 27187 D-K-15089-01-01 2014-08Parallelendmaßsatz

Bearbeiter
Stefan Bosse

:
Umgebungsbedingungen
Temperatur: 19,9 °C bis 20,1 °C

 VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 10.1 Ü (11.2001)

: In OrdnungSichtprüfung

: In OrdnungDigitaler Ausgang

: In OrdnungParallelität der
Messflächen

: In OrdnungEbenheit der
Messflächen

: 2Abweichung vor
Justage in µm

: <= 2 µmVeränderung
durch Feststellung

: -Zusatzinformation

: Batteriewechsel durchgeführtZusatzleistung

: zul. Abw.: 4 µm; festg. Abw.: 2 µm;Abweichung

+/- U
(N)

NormalSoll
(N)

Min.
(N)

Ist
(N)

Max.
(N)

Abw.
(N)

Messkraft Messpunktlage
Min. Max.

- 6,2 1,0 PM 0877-10,05,0

+/- U
(µm)

NormalSoll
(mm)

Min.
(mm)

Ist
(mm)

Max.
(mm)

Abw.
(µm)

Messbereich Messpunktlage
Min. Max.

0,000 0,000 3,0 PN 070200,004-0,004
5,100 5,100 3,1 PN 070205,1045,096

10,300 10,301 3,1 PN 0702110,30410,296
15,000 15,001 3,2 PN 0702115,00414,996
20,200 20,200 3,2 PN 0702020,20420,196
25,000 24,999 3,3 PN 0702-125,00424,996

U (k=2) = 3 µm + 10 · 10-6 · l ; l ist die Länge

 0 mm bis 25 mm, Skalenteilung 0,001 mm:Größe
 DIN 863 (04.1999)Spezifikation :

Prüfungsrichtlinie :

Die Kalibrierung erfolgt - durch Vergleich mit Bezugsnormalen bzw. Bezugsnormalmaßeinrichtungen, die rückgeführt sind auf nationale Normale zur Darstellung der physikalischen Einheiten in
Übereinstimmung mit dem Internationalen Einheitensystem (SI) - durch Perschmann Calibration GmbH  Braunschweig. Hinweis zur DIN EN ISO 14253-1: Messwerte innerhalb der Grenzwerte
werden als uneingeschränkt einsatzfähig bewertet, Ergebnisse im Bereich Grenzwert erweitert um U (k=2) erhalten die Bewertung eingeschränkt einsatzfähig. Die Entscheidung über die
Einsatzfähigkeit liegt beim Anwender.

2.  Nazwa i adres użytkownika

1.  Tytuł = Świadectwo kalibracji nr

4.  Numer identyfikacyjny / oznaczenie (jednoznaczne)

3.  Data badania

6.  Wymagania

7.  Niepewność pomiaru

5.  Wynik kontroli

9.  Spójność pomiarowa 

10.  Warunki otoczenia

8.  Wartości kalibracji

11.  Informacja o terminie ważności kalibracji wzorca

12.  Nazwisko i podpis kontrolera

13.  Nazwa i adres laboratorium kalibracyjnego

Perschmann Calibration GmbH oferuje Państwu świadectwa wzorcowania, spełniające wymaga-

nia audytu, zgodne z normą DIN EN ISO / IEC 17025. Przestrzeganie wymagań zapewnia Państwu  

bezpieczeństwo w każdym audycie jakościowym. 

Wskazane poniżej informacje muszą się znaleźć na świadectwie kalibracji.

Kod QR z linkiem do świadectwa akredytacji  
w sekcji download na stronie PeCal.

Graficzne przedstawienie wyników 
Z reguły świadectwa kalibracji są dostarczane przez 
nas wraz z graficznym przedstawieniem wartości 
zmierzonych. Na takim grafie górne i dolne granice 
tolerancji, wartości zadane, uzyskane wartości 
(czerwone kropki) oraz niepewność pomiaru danej 
wartości przedstawione są w postaci cienkiej 
czerwonej linii.

Nasze kalibracje wykonywane w zakresie akredytacji cieszą sie zaufaniem klientów.

Akredytacja Niemieckiej Jednostki Akredytującej (DAkkS) daje naszym klientom 

i ich kontrahentom maksymalną pewność co do uzyskanych wyników. Najważniejsze 

informacje na temat akredytowanego świadectwa wzorcowania widzimy poniżej.

Symbol akredytacji 
Tylko akredytowane świadectwo wzorcowania może 
zawierać to logo. Stosowanie go na zakładowych 
świadectwach wzorcowania jest niedozwolone. Dzięki 
temu akredytowane świadectwa wzorcowania są 
łatwo rozpoznawalne.

Na znaku kalibracji widnieje numer świadectwa, 
numer akredytacji laboratorium wykonującego 
wzorcowanie oraz miesiąc wydania.

Akredytowane świadectwo wzorcowania jest 
wystawiane w języku niemieckim i angielskim 
(wersja polska jest niedostępna). (wersja polska 
jest niedostępna).

Położenie wartości zmierzonych 
Tutaj pojawia się informacja o położeniu zmierzonych 
wartości. Legendę można znaleźć na ostatniej stronie 
świadectwa wzorcowania DakkS i w naszym katalogu 
na stronie 9.

Ocena
Ocenę przeprowadzamy na życzenie klienta. W tym 
celu klient musi nam przekazać informację, według 
jakiej reguły orzekania zgodności mamy ocenić daną 
kalibrację. Więcej informacji na temat reguł orzeka-
nia zgodności można znaleźć w naszym katalogu na 
stronie 9.
Wybrana przez Państwa reguła orzekania zgodności 
jest wyjaśniona na ostatniej stronie każdego akre-
dytowanego świadectwa wzorcowania. Informacje 
na temat ryzyka związanego z oceną można znaleźć 
również w naszym katalogu na str. 8.

Dwa podpisy
Kalibracja DAkkS sprawdzana jest zgodnie z „zasadą czworga oczu”. Po przeprowa-
dzeniu kalibracji poprawność świadectwa jest sprawdzana przez osobę upoważnioną. 
Fakt ten potwierdzony jest jej podpisem.
Wraz z wprowadzeniem nowej normy DIN EN ISO/IEC 17025:2018 możliwe jest również 
automatyczne potwierdzenie prawidłowości, wraz z odniesieniem do jednostki odpo-
wiedzialnej w przedsiębiorstwie, bez konieczności składania podpisu.

Tu mamy przykładową stronę tytułową akredytowanego 
świadectwa wzorcowania. Wyniki znajdują się na kolej-
nych stronach. Mają one podobną strukturę, jak zakłado-
we świadectwo wzorcowania na stronie 12.
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Realizacja zlecenia

Laboratorium Perschmann Calibration oferuje wiele rozwiązań zapewniających wydajne, a tym  

samym krótkie opracowanie zlecenia: 

  Proste tworzenie listy wysyłkowej skanując przyrządy pomiarowe (trendic® hub)

  Opakowanie transportowanie do bezpiecznej wysyłki

   Krótki proces kalibracji u nas

   Regulacja, naprawa wyposażenia pomiarowego

   Indywidualna ocena wyników kalibracji na życzenie Klienta

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży lub naszymi pracownikami  

w terenie!

Niezbędne przy realizacji zlecenia
   Prosimy o zawarcie poniższych informacji na liście wysyłkowej:

1. Numer identyfikacyjny przyrządu pomiarowego

2. Typ przyrządu pomiarowego

3. Zakres pomiarowy

4. Żądany cykl pomiarowy

5. Kalibracja warsztatowa lub DAkkS 

6. Znakowanie 

7. Nazwa firmy

   Przydatny wzór listy wysyłkowej  można znaleźć pod adresem https://www.hoffmann-group.com/

PL/pl/perp/uslugi/kalibracja/e/28252/  

   Prosimy o załączenie zamówienia do towaru, jeśli potrzebują Państwo nr zamówienia na fakturze. 

Dzięki temu będziemy mogli je wprowadzić bezpośrednio w momencie rejestracji zlecenia.  

Zamówienia dosyłane w późniejszym terminie generują dodatkowe koszty, a w poszczególnych 

przypadkach mogą nie zostać uwzględnione w ogóle. Wszelkie zmiany w już realizowanym  

zamówieniu wiążą się z dodatkową opłatą.        

Lista wysyłkowa online 

https://login.trendic-hub.de/#/ 

login?return=%2F

Realizacja kalibracji FAQ
Szybko, łatwo i zgodnie z wymogami audytu Krótkie odpowiedzi na często zadawane pytania

trendic® hub:  łatwe tworzenie listy 

wysyłkowej na portalu online za 

pomocą jednego kliknięcia myszy!

Dostęp do platformy wymaga 

rejestracji.

!

Lista wysyłkowa kalibracji

https://www.hoffmann-group.com/PL/
pl/perp/uslugi/kalibracja/e/28252/

Dobór numerów identyfikacyjnych
Jakie systemy znakowania są sensowne i mogą być  
zastosowane przez firmę Perschmann Calibration?

Perschmann Calibration może przejąć wszystkie systemy Klientów do 56 znaków  

alfanumerycznych. Ułatwieniem będzie:

 Możliwie krótki numer. Zapobiega on błędom odczytu i transmisji (w miarę  

możliwości maksymalnie 8 znaków)

 Numer bez znaków granicznych (spacja, kropka, kreska ukośna). Są one trudne  

do rozpoznania. W razie potrzeby powinno się jako znaku granicznego używać 

tylko - (łącznika)

 Niepowtarzalna numeracja. Każdy przyrząd pomiarowy otrzymuje „swój“ numer. 

Również w przypadku zezłomowania numer ten nie jest używany ponownie. Umoż-

liwia to jednoznaczną dokumentację okresu użytkowania przyrządu pomiarowego

 Perschmann Calibration oferuje niepowtarzalny 7-cyfrowy numer (3 cyfry – 4 cyfry), 

patrz ramka po prawej stronie.

  Metoda znakowania przyrządu powinna zapewniać trwałość i odporność na ścieranie.

Specjalna naklejka  
z numerem 
identyfikacyjnym 
Perschmann Calibration oferuje prosty system

spełniający wymagania audytu

 Numeracja ciągła (7-cyfrowa, xxx-yyyy), a więc  

jednorazowa i niepowtarzalna

 Kod Data Matrix do elektronicznego odczytu numerów

 Używana jest przez Perschmann Calibration podczas 

kalibracji nowych towarów

 Używana jest przez PeCal podczas ponownej kalibracji

 Może być zakupiona i stosowana przez użytkownika

 Na życzenie znakowanie numerami identyfikacyjnymi. 

Dzięki temu są one trwałe, precyzyjne i czytelne.

 Możliwe jest również znakowanie kodem Data Matrix.

 Informacje cenowe patrz strona 42.

Ocena kalibracji Sposób postępowania Perschmann Calibration a norma DIN EN ISO 14253-1 
Norma DIN EN ISO 14253-1 opisuje zasady oceniania wyników pomiarów 

z uwzględnienie niepewności pomiaru. W zależności od niepewności 

pomiaru i pozycji zmierzonej wartości w odniesieniu do stanowiącego 

podstawę zakresu tolerancji podczas oceny rozróżnia się następujące 

orzeczenia pokontrolne: „zgodnie z wymaganiami metrologicznymi“ (1), 

„nie nadaje się do eksploatacji“ (2) oraz „eksploatacja ograniczona“, 

decyzja po stronie użytkownika (3). Jednoznaczną  opinię na temat 

przydatności do stosowania można sformułować tylko wówczas, gdy 

ustalone wartości zmierzone znajdują się poza zakresem tolerancji 

rozszerzonym o niepewność pomiaru U (2) lub wewnątrz zakresu 

tolerancji pomniejszonego o wartość U (1). W obszarze między graniczną 

wartością tolerancji pomniejszoną o U a graniczną wartością tolerancji 

powiększoną o U nie można dokonać jednoznacznej oceny ze względu 

na niepewność pomiaru (3). W takim przypadku o przydatności do 

stosowania decyduje użytkownik / przedsiębiorstwo. Zamiast pojęć (1), 

(2) i (3) używane mogą być również podobne pojęcia. Większość naszych 

Klientów (w firmie Perschmann Calibration ok. 98%) w przypadku 

kalibracji warsztatowej ocenia przyrządy pomiarowe z wartościami 

mierzonymi wewnątrz zakresu tolerancji jako nadające się do użytku  

bez ograniczeń – pole zgodności. Z tego względu Perschmann 

Calibration oferuje tę interpretację (decyzja na podstawie regulacji 

specyficznych dla danego zakładu) jako standard. Wskazówkę dotyczącą 

oceny znajdą Państwo – zgodnie z wymogami audytu – w dolnym 

obszarze na naszych świadectwach kalibracji.

Prosimy o skorzystanie z naszego formularza na stronie 9 w celu 

przekazania nam swoich życzeń w zakresie oceny. Po jego otrzymaniu 

zapiszemy odpowiednie informacje w naszym systemie i będziemy 

postępować zgodnie z nimi. W przypadku dalszych pytań, prosimy o 

telefon: +48 61 63095-15. Informacje związane z daną oceną znajdą 

Państwo na dole każdego świadectwa kalibracji – są to informacje 

zgodne z wymogami audytu!

Kod Unique-ID
Perschmann Calibration znakuje wyposażenie pomiarowe podczas rekalibracji za pomocą etykiety Unique-ID. Jest to bardzo wytrzy-

mała na czynniki mechaniczne naklejka z kodem data-matrix. Kod składa się z 14 znaków. Rozpoczyna się od liter PeCal. Do tego 

dochodzi 9 cyfr. Kod ten jest identyfikowany przez Perschmann Calibration w oprogramowaniu kalibracyjnym z zestawem danych 

określonego przyrządu  pomiarowego. Dzięki temu wyposażenie pomiarowe można w ramach identyfikacji skanować elektronicznie. 

Procesy te wspierają różne aplikacje, które będą w przyszłości  dostępne również na rynku polskim. Dzięki temu można znacznie przyspieszyć 

procesy zakładowe u klienta; poza tym ogranicza się również ilość błędów związanych z wprowadzaniem danych. Wyposażenie pomiarowe jest 

znakowane podczas kalibracji kodem Unique ID chronionym prawami autorskimi. Usługa ta jest dla klienta bezpłatna. Numery są oczywiście  

do dyspozycji również w aplikacjach klienta Przemysł 4.0 i mogą być kojarzone bezpośrednio z systemami CAQ i ERP. Jeśli klient nie życzy sobie  

oznakowania takim kodem, wówczas firma Perschmann Calibration musi otrzymać odpowiednią informację.

LSL Zadane USL

Wartości w zakresie tolerancji pomniejszonym o niepewność pomiaru – pole zgodności
= zgodnie z wymaganiami metrologicznymi (1)

Wartości w zakresie tolerancji pomniejszonym o niepewność pomiaru  
= eksploatacja ograniczona, decyzja po stronie użytkownika (3)

Wartości poza zakresem tolerancji rozszerzonym o niepewność pomiaru – pole niezgodności  
= nie nadaje się do eksploatacji (2)

Najłatwiejsze  
rozwiązanie!

Informację o planowanym czasie realizacji zlecenia otrzymają Państwo od nas po dostarczeniu towaru,  
w postaci potwierdzenia otrzymania towaru.
Gdyby nie otrzymali Państwo od nas potwierdzenia otrzymania towaru, prosimy o poinformowanie nas o tym.

 
Optymalizacja wysyłki
W celu bezpiecznego transportu, proszę  użyć naszego pojemnika Orange Box do wysyłki przyrządów pomiarowych (patrz strona 6).

Pytania proszę kierować do naszych doradców:
telefon +48 61 63095-58   

e-mail serwis@perschmann.pl
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Tutaj znajdą Państwo krótki przegląd najważniejszych możliwości
Dalsze informacje i filmy można znaleźć w Internecie pod adresem www.trendic-hub.pl

NOWOŚĆ: Automatyczne powiadomienia

Czy chcą Państwo otrzymywać powiadomienia odnośnie kończących się terminów ważności  

dla poszczególnych przyrządów pomiarowych oraz przesyłać informacje do użytkowników?  

trendic® hub robi to automatycznie dzięki nowej aplikacji! W łatwy sposób można wygenerować  

na platformie:

 informacje o kończących się terminach ważności (PDF / Excel)

 e-maile z przypomnieniem

 e-maile eskalacyjne

Informacje są automatycznie wysyłane do jednego lub kilku użytkowników zgodnie z ustalonymi  

przez Państwa regułami. Indywidualna konfiguracja pozwala na łatwe monitorowania procesów,  

dzięki czemu mogą Państwo oszczędzić czas oraz mieć pewność zgodności podczas audytu.

Automatyczne tworzenie list wysyłkowych
Do wysłania przyrządów pomiarowych do laboratorium wzorcującego, potrzebna jest kompletna  
lista wysyłkowa. Dzięki danym przechowywanym na platformie trendic® hub, przy niewielkim  
nakładzie pracy otrzymują Państwo gotowe listy wysyłkowe, a laboratorium Perschmann Calibration 

będzie już przygotowane na przyjęcie nowych przyrządów pomiarowych. 

 Możliwość stworzenia listy wysyłkowej na podstawie zbliżającej się daty kolejnego wzorcowania

 Dodawanie poszczególnych przyrządów pomiarowych poprzez ich ręczne wprowadzenie lub  

zeskanowanie kodu QR

 Prosta nawigacja na portalu daje znaczną oszczędność czasu

 Możliwość dodania przyrządów pomiarowych, które nie znajdują się jeszcze w bazie danych

 Proste zlecenia usług kalibracyjnych

 Tworzenie list wysyłkowych również do wysyłki do innych laboratoriów

 Automatyczne zaznaczenie wysłanych przyrządów pomiarowych w bazie danych użytkownika

Nadzorowanie przyrządów pomiarowych szybko i wygodnie 

W przypadku dużej ilości przyrządów pomiarowych w Państwa firmie, nadzór przyrządów jest  

szczególnie ważny. Dzięki platformie trendic® hub zarządzają Państwo swoimi przyrządami  

pomiarowymi w sposób wygodny i profesjonalny. 

 Przypisanie stałych danych do przyrządów pomiarowych (cykl kalibracyjny, miejsce powstawania 

kosztów, miejsce przechowywania, użytkownicy, status, itp.)

 Tworzenie zestawień w oparciu o stałe dane

 Korzystanie z tych samych danych w Państwa zakładzie i w laboratorium Perschmann Calibration 

zapobiega  błędom podczas wzorcowania

 Konfigurowalny interfejs platformy pozwala na dopasowanie do indywidualnych potrzeb

Wszystko w jednym miejscu.

Portal do nadzorowania  
przyrządami pomiarowymi

Platforma trendic® hub oferuje wiele funkcji do  
nadzorowania przyrządami pomiarowymi
Platforma internetowa trendic® hub została opracowana, aby ułatwić Państwu codzienne zadania związane z 

nadzorowaniem przyrządami pomiarowymi. Nasz produkt wyróżnia się tym, że nie muszą Państwo instalować 

żadnego oprogramowania, ponieważ usługa trendic® hub działa całkowicie online.

Wszyscy nasi klienci mają dostęp do platformy w  
darmowej wersji umożliwiającej pobieranie świadectw  
kalibracji
Klienci Perschmann Calibration mają dostęp do platformy nadzorowania przyrządami pomiarowymi online. 

Dostęp do elektronicznych świadectw kalibracji nie wymaga wykupienia odpłatnej wersji konta, przy czym w 

wersji darmowej świadectwa kalibracji będą widoczne na koncie użytkownika tylko przez 6 miesięcy.  

Oznacza to, że mają Państwo dostęp do świadectw kalibracji w dowolnym czasie i miejscu, a to wszystko 

zgodnie z wymogami auditu.

Dzięki platformie trendic® hub wszystkie ważne informacje niezbędne podczas auditu dotyczące przyrządów 

pomiarowych są w jednym miejscu. trendic® hub umożliwia:

 Przegląd świadectw wzorcowania (dotyczy okresu 10 lat wstecz)

 Automatyczne monitorowanie terminów wraz z przypominającymi e-mailami

 Tworzenie listy wysyłkowej poprzez skanowanie kodu na przyrządzie pomiarowym lub kliknięcie myszą

 Zarządzanie danymi podstawowymi dotyczącymi miejsca powstawania kosztów, magazynami,  

pracownikami itp.

 Przegląd danych związanych z zamówieniem, w tym częstotliwość użytkowania przyrządów

 Obsługę konta klienta przez wielu użytkowników, przypisywanie uprawnień, niezależnie od lokalizacji 

(również podczas home office)

Niezależnie od usługodawcy kalibracji!
Niezależnie od tego, czy korzystasz z usług wzorcowania od kilku dostawców lub z kalibracji wewnętrznej, 

trendic® hub wspiera Cię w codziennych zadaniach. Zarządzaj swoimi dostawcami, twórz listy wysyłkowe i 

dołącz swoje dokumenty oraz świadectwa wzorcowania – zgodnie z wymogami audytu.

Aby uzyskać więcej informacji o wszystkich opcjach, sprawdź na portalu: www.trendic-hub.pl

Potrzebujesz wsparcia: jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się bezpośrednio z naszym zespołem wsparcia w 

języku niemieckim lub angielskim: 

Telefon: +49 5307 933-550

eMail: trendic@perschmann-calibration.de



1)

Nr klienta

D-33333 Steinstadt
Sandstr. 15

 19997.Demo:
 000000Nr zlecenia :

Demo GmbH

Nr świadectwa wzorcowania P-7177838

Strona (1/

Nr identyfikacyjny  050184: Data kalibracji  13.05.2022:
:Cykl kalibracyjny  24 Miesiące

:
Wartość zmierzona*  Wyniki pom. w zakresie zgodności

Nazwa : Sprawdzian gwintowy pierścieniowy przechodni
Numer seryjny : 150820
Stan przyrządu  Stan w chwili dostarczenia = Stan w chwili wysyłki/ as found = as left

:
Ocena :  Dopuszczony do eksploatacji
Reguły orzekania : P WERK 17025 01

Spójność pomiarowa
Nr Wzorzec Spójność pomiarowaważne doNazwa
1 PM 0380 22.06.2022 3269002 RvA K 033 2021-06Masterscanner IAC Master Scanner XP 16060
2 PN 0833 19.01.2024 3280802 RvA K 033 2022-01Skaner zarządzający, sprawdzian zarządzający IAC

Pomiar wykonał(a)

Thomas Zelm

Warunki otoczenia

Temperatura: 19,4 °C

 VDI/VDE/DGQ 2618 Karta 4.9 Ü (04.2006)

: Opcja 1: Średnica podziałowa gwintuZakres kalibracji

: prawidłowaOcena wzrokowa

: Siła pomiaru 0,15 N, skanujące metody pomiarówWskazówka

+/- U
(µm)

WzorzecZadane
(mm)

-MPE
(µm)

Rzeczyw.
(mm)

+MPE
(µm)

Odch.
(µm)

Podziałowa Ø D2 Wartość zmierzona
-MPE +MPE

43,6550 43,6692 2,72 PM 038014,2021,00-9,001 A-B
43,6550 43,6731 2,72 PM 038018,1021,00-9,003 A-B
43,6550 43,6699 2,72 PM 038014,9021,00-9,001 C-D
43,6550 43,6720 2,72 PM 038017,0021,00-9,003 C-D

U (k=2) =2,5 µm + 5 · l · 10-6 ; l jest długością
Wynik kalibracji (wartość średnia): 43,6711 mm

 M45 x 2 - 6g DIN 13:Zakres pomiarowy
Wytyczna badania :

Przedstawienie oceny/reguły orzekania zgodności

U = rozszerzona niepewność pomiarowa

Wyniki pom. w polu specyfikacji w przedziale niepewności / warunkowo dopuszczony do

Wyniki pom. poza polem specyfikacji w przedziale niepewności / warunkowo dopuszczony do

UT
UT/OT = dolna/górna granica tolerancji

*Wartość zmierzona jest informacją dla klienta do oceny kalibracji. W przypadku zastosowania zasady decyzji, wartości zmierzonej jest uwzględniana w ocenie.

+ U

Wyniki pom. w obszarze niezgodności / nie nadaje się do

+ U - U - U
OT

Wyniki pom. w zakresie zgodności / Dopuszczony do eksploatacji

Ocena = Ocena świadectw wzorcowania na podstawie przedstawionych reguł orzekania zgodności

+ U+ U - U - U

Reguły orzekania zgodności: P WERK 17025 01

Miejsce kalibracji: vor Ort beim Kunden

www.perschmann-calibration.de

Tel.: +49 5307 933-200Hauptstraße 46 d
Auditiertes QM-System
gemäß:
DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO/IEC 17025

Fax: +49 5307 933-19138110 Braunschweig

QM-Dokumentation aktuell:
www.perschmann-
calibration/downloads.html

Kontakt:

kalibrieren@perschmann-calibration.de

KVO Perschmann Calibration

Ende des Kalibrierscheins

Kalibracja przeprowadzana przez Perschmann Calibration GmbH Braunschweig realizowana jest przez porównanie z wzorcami pomiarowymi odniesienia lub przyrządami pomiarowymi
odniesienia, które zachowują spójność pomiarową z wzorcami państwowymi, których właściwości fizyczne są w zgodzie z Międzynarodowym Układem Jednostek Miar (SI). Reguła orzekania
zgodności P-WERK-17025-01 według ogólnych ustaleń. Wyniki w polu tolerancji otrzymują ocenę: dopuszczony do eksploatacji. Wyniki poza zakresem tolerancji w przedziale niepewności
pomiaru U (k=2) otrzymują ocenę: warunkowo dopuszczony do eksploatacji. Decyzja o dopuszczeniu przyrządu należy do użytkownika. Podana jest rozszerzona niepewność pomiarowa,
wynikająca z niepewności standardowej poprzez pomnożenie przez współczynnik rozszerzenia k=2. Obliczono ją zgodnie z EA-4/02 M. Wartość wielkości mierzonej mieści się w przydzielonym
przedziale wartości z przybliżonym prawdopodobieństwem 95%. Nie ma udziału niestabilności przedmiotu kalibrowanego w długim okresie czasu.
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Tutaj znajdą Państwo  
swój numer Klienta

Jak się zarejestrować na platformie trendic®hub?
Rejestracja poprzez kliknięcie w poniższy link: https://login.trendic-hub.de/#/login?return=%2F 

(dla optymalnego wyświetlenia strony, polecamy przeglądarkę Google Chrome)

trendic®hub jest dostępny jako bezpłatna wersja (ograniczona funkcjonalność) lub wersja odpłatna  

rozszerzona o wybrane opcje.

Prosimy o podanie numeru klienta w sekcji „Zarejestruj się” i kliknięcie na ”Zarejestruj się teraz”.

Nadzorowanie przyrządami pomiarowymi

trendic® hub – portal do nadzorowania przyrządami pomiarowymi 
Jako Klient Perschmann Calibration automatycznie masz dostęp do wersji podstawowej portalu.

Dodatkowe opcje ułatwią codzienną pracę!

Wybierz opcje zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Tutaj znajdziesz przegląd i miesięczne koszty:

 Nadzorowanie przyrządami pomiarowymi zgodnie z wymogami audytu

 Nadzorowanie przyrządami online i optymalizowanie procesów

 Dostęp niezależnie od lokalizacji – również podczas home office

Audit 
 Light

Audit  
Pro

Audit  
Enterprise

 

Idealny dla firm z jedną 
lokalizacją, zgodnie z 
wymogami audytu, 

wydajny (zamiast plików 
Excel). Właściwy wybór 
do ok. 500 przyrządów 

pomiarowych.

Zarządzanie danymi 
administracyjnymi 

(magazyny, miejsca 
powstawania kosztów itp.) 
oraz różnych dostawców. 

Odczyt danych za pomocą 
skanera, do ok. 8 000 

przyrządów.

Nadzorowanie przyrządami 
pomiarowymi zgodnie 
z wymogami audytu. 
Optymalny wybór dla 
wielu użytkowników. 
Umożliwia obsługę 

wydawania przyrządów, 
duża pamięć na 

dodatkowe dokumenty.

Cena za miesiąc  35,00 65,00 120,00

Opcje 011012 Light 011012 PROAUDIT 011012 Enterprise

Przegląd przyrządów pomiarowych
Praktyczny przegląd przyrządów pomiarowych, dowolnie konfigurowalny 
według zapotrzebowania.

✓ ✓ ✓

Tworzenie list wysyłkowych
Szybkie tworzenie listy wysyłkowej - ułatwiającej realizację zamówienia. ✓ ✓ ✓

Świadectwa wzorcowania 
Pobieranie świadectwa wzorcowania jako pliki PDF i/lub dane w postaci 
pliku VDI.

✓ ✓ ✓

Dodawanie przyrządów pomiarowych
Możliwość dodania swojego przyrządów pomiarowych. ✓ ✓ ✓

Świadectwa wzorcowania - historia (do 10 lat)
Zgodnie z wymogami audytu. Archiwizujemy bezpiecznie przez 10 lat Twoje 
świadectwa wzorcowania.
Opcja Nr:  011012 10 lat | 20,00 €

✓ ✓ ✓

Monitorowanie
Automatyczna informacja mailowa, zawiadamiająca o upływie terminu 
ważności kalibracji przyrządu pomiarowego. Konfigurowalna przez użytkow-
nika.
Opcja Nr:  011012 MMU | 15,00 €

✓ ✓ ✓

Liczba użytkowników
Liczba użytkowników należących do danej licencji. Istnieje możliwość dołąc-
zenia dodatkowych użytkowników.
Opcja Nr:  011012 USER | 5,00 €

2 4 10

Dane administracyjne
Dane administracyjne takie jak: magazyny, pracownicy, status, miejsce pow-
stawania kosztów itp., mogą być przypisane do przyrządu pomiarowego.
Opcja Nr:  danych 011012 | 20,00 €

— ✓ ✓

Eksport
Eksport wszystkich danych administracyjnych do programu Excel.

— ✓ ✓

Archiwizowanie dodatkowych dokumentów
Import dokumentów, np. świadectw wzorcowania od innych dostawców. 
Podano ilość dokumentów o maks. rozm. 2 MB / plik.
Opcja Nr:  011012 DOKS | 15,00 €

— 200 1000

Wydawanie przyrządów pomiarowych
Odpowiednia opcja do wydawanie przyrządów pomiarowych. Rekomendo-
wana w połączeniu z ręcznym skanerem 2D do szybkiego odczytu numeru 
identyfikacyjnego.
Opcja Nr:  011012 MMA | 10,00 €

— — ✓

Pobieranie plików VDI 
Korzystasz z systemu CAQ lub ERP i potrzebujesz certyfikat dla odpowied-
niego interfejsu VDI? Nie ma problemu, dzięki naszej opcji na tworzenie 
danych VDI.
Opcja Nr:  011012 VDI | 7,50 €

— — ✓
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Mikrometry zewnętrzneSuwmiarki

Mikrometry analogowe i cyfrowe
Dokładność: DIN 863/1.

Wymagania: VDI/VDE/DGQ 2618, karta 10.1 „Ü“. (łącznie z regulacją wartości początkowej).

Kalibracja maks. zakres pomiarowy w mm Cena w € Nr artykułu

warsztatowa*

≤ 25 17,30 01 2055 25

≤ 100 20,10 01 2055 100

≤ 200 27,60 01 2055 200

≤ 300 33,20 01 2055 300

≤ 400 37,60 01 2055 400

≤ 600 51,00 01 2055 600

≤ 800 80,00 01 2055 800

≤ 1000 89,50 01 2055 1000

≤ 1500 106,00 01 2055 1500

≤ 2500 118,00 01 2055 2500

DAkkS**

≤ 100 27,70 01 2065 100

≤ 300 42,30 01 2065 300

≤ 600 62,00 01 2065 600

Wskazówka:  
01 2055 – Na życzenie kontrola wyjścia 
danych nr 01 9205.

Suwmiarki/głębokościomierze analogowe i cyfrowe
Dokładność: DIN 862.

Wymagania: VDI/VDE/DGQ 2618, karta 9.1 „Ü“ i karta 9.2 „Ü“.

Kalibracja maks. zakres pomiarowy w mm Cena w € Nr artykułu

warsztatowa*

≤ 200 9,60 01 1035 200

≤ 300 18,10 01 1035 300

≤ 500 28,80 01 1035 500

≤ 1000 58,50 01 1035 1000

≤ 2000 83,50 01 1035 2000

≤ 3000 155,00 01 1035 3000

DAkkS**

≤ 200 17,10 01 1055 200

≤ 300 22,90 01 1055 300

≤ 500 39,20 01 1055 500

≤ 1000 65,00 01 1055 1000

Wskazówka:  
Nie przeprowadza się odmagnesowania 
suwmiarki cyfrowej, aby nie uszkodzić 
elektroniki.

Suwmiarki do pomiaru skurczu i wersje 
specjalne na zamówienie. 

Głębokościomierze hakowe analogowe i cyfrowe
Dokładność: DIN 862.

Wymagania: VDI/VDE/DGQ 2618, karta 9.2 „Ü“.

Kalibracja maks. zakres pomiarowy w mm Cena w € Nr artykułu

warsztatowa*

≤ 200 12,60 01 1205 200

≤ 300 19,80 01 1205 300

≤ 500 32,00 01 1205 500

≤ 1000 62,00 01 1205 1000

≤ 1500 69,00 01 1205 1500

DAkkS**

≤ 200 18,50 01 1255 200

≤ 300 25,90 01 1255 300

≤ 500 39,60 01 1255 500

≤ 1000 71,00 01 1255 1000

Wskazówka:  
Nie przeprowadza się odmagnesowania 
suwmiarki cyfrowej, aby nie uszkodzić 
elektroniki.

Suwmiarki uniwersalne analogowe i cyfrowe
Wymagania: VDI/VDE/DGQ 2618, karta 19.1 „Ü“ i informacje producenta.

Kalibracja maks. zakres pomiarowy w mm Cena w € Nr artykułu

warsztatowa* ≤ 600 45,80 01 1305 600

Kowadełka do mikrometrów
Kalibracja Cena w € Nr artykułu

warsztatowa* 21,80 01 2105

DAkkS** 28,20 01 2095

Wzorce nastawcze dla mikrometrów
Dokładność: Zgodnie z normą DIN 863 część 1, pole tolerancji js 2.

Wymagania: VDI/VDE/DGQ 2618, karta 4.4 „Ü“.

Kalibracja maks. zakres pomiarowy w mm Cena w € Nr artykułu

warsztatowa*

≤ 100 10,10 01 2115 100

≤ 300 18,10 01 2115 300

≤ 500 24,10 01 2115 500

≤ 1000 45,60 01 2115 1000

≤ 2500 89,50 01 2115 2500

DAkkS**
25 – 100 28,20 01 2735 100

≤ 900 49,30 01 2735 900

Wskazówka:  
Z doliczeniem kosztów nastawienia 
w przypadku regulowanych wzorców 
nastawczych.

Wskazówka:  
Tylko po dostarczeniu wraz z mikrometrem.
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Średnicówki, czujniki precyzyjnePrzyrządy mikrometryczne

Mikrometry czujnikowe 
Dokładność: DIN 863 część 3, przemieszczenie wrzeciona do 25 mm.

Wymagania: VDI/VDE/DGQ 2618, karta 10.3 „Ü“.

Kalibracja Zakres pomiarowy maks. w mm Cena w € Nr artykułu

warsztatowa*
≤ 25 41,70 01 2245 25

≤ 200 47,60 01 2245 200

DAkkS**
≤ 25 52,00 01 2635 25

≤ 100 70,50 01 2635 100

Akcesoria do mikrometrów do średnicy podziałowej gwintu
Wersja: Wzorzec nastawczy dla mikrometrów do średnicy podziałowej gwintu

Kontrola: Kąt szczerbinki i stożka oraz teoretyczny rozstaw wierzchołków.

Kalibracja maks. wymiar znamionowy w mm Cena w € Nr artykułu

warsztatowa*
≤ 100 29,70 01 2385 100

≤ 400 50,00 01 2385 400

Wersja: Końcówki pomiarowe - szczerbinka i stożek do mikrometrów do pomiaru średnicy podziałowej gwintu.

Kontrola: Kąt szczerbinki i stożka.

Kalibracja Cena (para) w € Nr artykułu

warsztatowa* 31,00 01 2435

Głowice mikrometryczne analogowe i cyfrowe 
Dokładność: DIN 863 część 2.

Wymagania: VDI/VDE/DGQ 2618, karta 10.4 Głowice mikrometryczne „Ü“.

Kalibracja maks. zakres pomiarowy w mm Cena w € Nr artykułu

warsztatowa*
≤ 25 25,40 01 2605 25

≤ 100 43,60 01 2605 100

Głębokościomierze mikrometryczne analogowe i cyfrowe
Dokładność: DIN 863 część 2.

Wymagania: VDI/VDE/DGQ 2618, karta 10.5 Głębokościomierze mikrometryczne „Ü“.

Kalibracja maks. zakres pomiarowy w mm Cena w € Nr artykułu

warsztatowa* ≤ 25 26,00 01 2505 25

DAkkS** ≤ 25 70,50 01 2575 25

Trzpień pomiarowy / iglica do głębokościomierzy mikrometrycznych
Kontrola: Zgodnie z normą DIN 863 część 2 (łącznie z regulacją).

Kalibracja  maks. wymiar znamionowy w mm Cena w € Nr artykułu

warsztatowa* ≤ 300 20,50 01 2565 300

DAkkS** ≤ 300 21,70 01 2615 300

Wskazówka:  
Tylko w połączeniu z głębokościomierzem 
mikrometrycznym, głebokość do 300 mm.

Prosimy załączyć  głęboko-

ściomierz mikrometryczny!

Mostki pomiarowe do suwmiarek (MS) i czujników zegarowych (MU) 
Kontrola: W oparciu o VDI/VDE/DGQ 2618, karta 5.1 „Ü“.

Kalibracja Typ Cena w € Nr artykułu

warsztatowa*
MS 14,70 01 2585 MS

MU 14,70 01 2585 MU

Dopłata dla śrub mikrometrycznych o zakresie pomiarowym  > 25 mm 
Kalibracja Cena w € Nr artykułu

Dot. mikrometrów zewn., wewn. i głowic mikrometrycznych 16,60 01 2455

Przyrząd do pomiaru max. średnicy stożka zewn. i wew. 
Wymagania: VDI/VDE/DGQ 2618, karta 19.1 „Ü“, ustalenie wymiaru rzeczywistego.

Kalibracja Cena w € Nr artykułu

warsztatowa* 23,00 01 2805

Wskazówka:  
Z doliczeniem kosztów 
kalibracji czujnika 
zegarowego, patrz nr 
01 3215.

Mikrometry do pomiarów wewnętrznych - szczękowe
Wersja: mikrometry analogowe i cyfrowe; Z przemieszczeniem wrzeciona do 25 mm.

Wymagania: W oparciu o VDI/VDE/DGQ 2618, karta 10.8 „Ü“; DAkkS: wewnętrzna instrukcja postępowania.

Kalibracja maks. zakres pomiarowy w mm Cena w € Nr artykułu

warsztatowa*

≤ 50 28,00 01 2705 50

≤ 75 31,60 01 2705 75

≤ 100 43,50 01 2705 100

≤ 200 61,50 01 2705 200

DAkkS**
≤ 50 34,70 01 2595 50

≤ 100 71,50 01 2595 100

Średnicówki 2-punktowe 
Wersja: Z przemieszczeniem wrzeciona do 25 mm.

Wymagania: VDI/VDE/DGQ 2618, karta 10.7 „Ü“ (łącznie z regulacją).

Kalibracja maks. zakres pomiarowy w mm Cena w € Nr artykułu

warsztatowa*

≤ 100 29,70 01 2755 100

≤ 200 36,40 01 2755 200

≤ 400 46,20 01 2755 400

≤ 600 55,00 01 2755 600

≤ 1500 86,50 01 2755 1500

≤ 2500 136,00 01 2755 2500

DAkkS**
≤ 200 39,10 01 2715 200

≤ 950 86,50 01 2715 950

Przedłużki do średnicówek 2-punktowych 
Wymagania: VDI/VDE/DGQ 2618, karta 10.7 „Ü“  (w połączeniu ze średnicówką, w  przeciwnym razie zgodnie z  
informacjami producenta, pole tolerancji js 2).

Kalibracja maks. zakres pomiarowy w mm Cena w € Nr artykułu

warsztatowa*

≤ 100 13,00 01 2765 100

≤ 300 19,80 01 2765 300

≤ 500 30,00 01 2765 500

≤ 1000 45,50 01 2765 1000

≤ 1500 58,50 01 2765 1500

DAkkS** ≤ 950 44,10 01 2725

Średnicówki 3-punktowe, analogowe i cyfrowe 
Wersja: Z przemieszczeniem wrzeciona do 25 mm.

Wymagania: VDI/VDE/DGQ 2618, Bl. 10.8 „Ü“.

Kalibracja maks. zakres pomiarowy w mm Cena w € Nr artykułu

warsztatowa*

≤ 50 24,20 01 2905 50

≤ 100 32,10 01 2905 100

≤ 150 36,90 01 2905 150

≤ 200 41,30 01 2905 200

≤ 300 47,00 01 2905 300

DAkkS** ≤ 200 46,30 01 2915 200

Przyrządy do pomiaru długości z czujnikiem indukcyjnym i przyrządem 
wskazującym
Wymagania: VDI/VDE/DGQ 2618, karta 14.1 „Ü“.

Kalibracja Cena w € Nr artykułu

warsztatowa* 62,50 01 3425

Wskazówka: 
Po regulacji 
niezbędna jest 
druga kalibracja.



INFORMACJE  
O CENIE
Ze względu na 

obecną sytuację 

rynkową mogą 

wystąpić zmiany  

cen.  

Aktualny katalog  

na stronie  

www.hoffmann-

group.com/

PL/pl/perp/

uslugi/kalibracja/

e/28252/?tId=198 

!

24 25Perschmann Calibration  D-K-15089-01-00 Perschmann Calibration  D-K-15089-01-00*warsztatowa: usługa nieakredytowana    **DAkkS: usługa akredytowana*warsztatowa: usługa nieakredytowana    **DAkkS: usługa akredytowana

Wysokościomierze i wysokościomierze traserskieCzujniki zegarowe

Czujniki zegarowe analogowe
Wymagania: VDI/VDE/DGQ 2618, karta 11.1.

Kalibracja maks. zakres pomiarowy w mm Cena w € Nr artykułu

warsztatowa*

≤ 10 19,00 01 3225 10

≤ 30 25,40 01 3225 30

≤ 50 31,00 01 3225 50

≤ 100 45,20 01 3225 100

DAkkS**

≤ 10 32,30 01 3235 10

≤ 30 42,90 01 3235 30

≤ 50 45,30 01 3235 50

≤ 100 70,50 01 3235 100

Czujniki precyzyjne DIN 879 
Wymagania: VDI/VDE/DGQ 2618, karta 11.2 „Ü“.

Kalibracja maks. zakres pomiarowy w mm Cena w € Nr artykułu

warsztatowa* ≤ 3 20,10 01 3475

DAkkS** ≤ 3 32,30 01 3455

Czujniki zegarowe cyfrowe
Wymagania: VDI/VDE/DGQ/DKD 2618, karta 11.4.

Kalibracji maks. zakres pomiarowy w mm Cena w € Nr artykułu

warsztatowa*

≤ 10 16,20 01 3215 10

≤ 12,5 18,60 01 3215 12,5

≤ 30 22,90 01 3215 30

≤ 50 29,60 01 3215 50

≤ 100 45,50 01 3215 100

DAkkS**
≤ 12,5 24,10 01 3255 12,5

≤ 100 71,50 01 3255 100

Średnicówki konstrukcja A do małych otworów
Wymagania: VDI/VDE/DGQ 2618, karta 13.2 „Ü“.

Kalibracja Zakres Cena w € Nr artykułu

warsztatowa*

G 30,50 01 3535 G

M 19,80 01 3535 M

M2MM 30,50 01 3535 M2MM

DAkkS** 37,40 01 2925

G = korpus + 1 trzpień pomiarowy; M = kolejny trzpień pomiarowy (konieczne jest sprawdzenie każdego trzpienia 
pomiarowego); M2MM = od 1,5 do 2 mm.

A
Wskazówka:  
Z doliczeniem kosztów kontroli czujnika 
zegarowego, patrz nr 01 3215.

01 2925 – DAkkS: cena za każdy trzpień 
pomiarowy od 1,75 mm.

Średnicówki konstrukcja B+C
Wymagania: VDI/VDE/DGQ 2618, karta 13.2 „Ü“.

Kalibracja maks. zakres pomiarowy w mm Cena w € Nr artykułu

warsztatowa*

≤ 18 29,40 01 3525 18

≤ 60 37,00 01 3525 60

≤ 160 39,80 01 3525 160

≤ 400 45,10 01 3525 400

≤ 800 66,50 01 3525 800

DAkkS** ≤ 600 47,70 01 2935

B

C

Wskazówka: 
Z doliczeniem kosztów kontroli czujnika 
zegarowego, patrz nr 01 3215.

Czujniki dźwigniowo-zębate DIN 2270
Wymagania: VDI/VDE/DGQ 2618, karta 11.3 „Ü“.

Kalibracja Wariant Cena w € Nr artykułu

warsztatowa*
analogowe 20,40 01 3655

cyfrowe 37,30 01 3545

DAkkS**
analogowe 25,40 01 3665

cyfrowe 49,60 01 3675

Wskazówka:  
Kalibracja DAkkS tylko dla konstrukcji A + C.

Czujnik 3D 
Wymagania: wewnętrzna instrukcja postępowania.

Kalibracja Cena w € Nr artykułu

warsztatowa* 105,00 01 1405

Wskazówka:  
Tylko z chwytem cylindrycznym.

Precyzyjny przyrząd centrujący  
Wymagania: VDI/VDE/DGQ 2618, karta 19.1 „Ü“.

Kalibracja Cena w € Nr artykułu

warsztatowa* 70,50 01 3005

Grubościomierze czujnikowe  
Wymagania: W oparciu o VDI/VDE/DGQ 2618, karta 12.1 „Ü“, DAkkS: Wewnętrzna instrukcja postępowania

Kalibracja maks. grubość w mm Cena w € Nr artykułu

warsztatowa* 1000 19,80 01 3825

DAkkS** 30 27,60 01 1315

Macki do pomiarów zewnętrznych /  
wewnętrznych z czujnikiem zegarowym 
Wymagania: VDI/VDE/DGQ 2618, karta 12.1 „Ü“ (na zewnątrz) / karta 13.1 „Ü“ (wewnątrz).

Kalibracja Cena w € Nr artykułu

warsztatowa* 29,30 01 3855

DAkkS** 39,20 01 1325

Wskazówka:  
Zakres kalibracji DAkkS: Długość macki 
pomiarowej do 200 mm.  
Średnica zewnętrzna 0–70 mm,  
średnica wewnętrzna 2,5–80 mm.

Wysokościomierze i przyrządy traserskie / 
wysokościomierze suwmiarkowe
Wymagania: VDI/VDE/DGQ 2618, karta 9.3 „Ü“.

Kalibracja maks. zakres pomiarowy w mm Cena w € Nr artykułu

warsztatowa*

≤ 300 37,60 01 4355 300

≤ 600 56,00 01 4355 600

≤ 1000 75,00 01 4355 1000

DAkkS**

≤ 300 60,00 01 4375 300

≤ 600 91,00 01 4375 600

≤ 1000 136,00 01 4375 1000

Wskazówka:  
Proszę przesłać również rysik 
traserski.

Wysokościomierze cyfrowe
Wymagania: VDI/VDE/DGQ 2618, karta 16.1 „Ü“ i informacje producenta.

Kalibracja maks. zakres pomiarowy w mm Cena w € Nr artykułu

warsztatowa*

400 316,00 01 4365 400

800 392,00 01 4365 800

1000 449,00 01 4365 1000

DAkkS**

400 344,00 01 4605 400

800 400,00 01 4605 800

1000 533,00 01 4605 1000

Wskazówka:  
Kontrola wyjścia danych na zapy-
tanie. Dotyczy wysokościomierzy 
w zakresie maksymalnie 1000 mm, 
odchyłki kąta na zapytanie. Proszę 
przesłać również zasilacz, wzorce 
nastawcze i czujnik oraz pamiętać 
o zabezpieczeniu transporto-
wym przed wysyłką (zgodnie z 
instrukcją).  
Kontrola odchyłek prostopadłości  
i prostoliniowości (maksymalnie do 
800 mm) na zapytanie.

Wzorce nastawcze dla wysokościomierzy
Kontrola: Zgodnie z informacjami producenta.

Kalibracja Cena w € Nr artykułu

warsztatowa* 63,00 01 1415

Wzorce wysokości
Wymagania: VDI/VDE/DGQ 2618, karta 10.6 „Ü“.

Kalibracja maks. wymiar znamionowy w mm Cena w € Nr artykułu

warsztatowa* ≤ 300 237,00 01 4455 300

S
T
A
N
D
A
R
D

Wskazówka:  
Maksymalna głębokość  
pomiarowa dla kalibracji  
DAkkS = 200 mm
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Liniały płaskie, przymiary stalowe, poziomiceKątowniki, kątomierze i liniały krawędziowe

Kątowniki płaskie, ze stopką i krawędziowe DIN 875 
Wymagania: VDI/VDE/DGQ 2618, karta 7.1 „Ü“ (Opcja 2); DAkkS: Wewnętrzna instrukcja postępowania.

Kalibracja maks. długość ramienia w mm Cena w € Nr artykułu

warsztatowa*

≤ 100 15,70 01 5025 100

≤ 200 23,20 01 5025 200

≤ 500 37,50 01 5025 500

≤ 750 54,00 01 5025 750

DAkkS**
≤ 500 38,50 01 5605 500

≤ 750 56,00 01 5605 750

Przymiary stalowe DIN 866, Klasa dokładności 1 + 2
Dokładność: odpowiednio do DIN 866 i  2014/32/UE przyrządy pomiarowe załącznik MI-008.  
DAkkS: wewnętrzna instrukcja postępowania.

Kalibracja maks. długość w mm Cena w € Nr artykułu

warsztatowa*

≤ 500 30,50 01 6105 500

≤ 500/2 49,80 01 6105 500/2

≤ 1000 64,00 01 6105 1000

≤ 1000/2 101,00 01 6105 1000/2

≤ 2000 98,00 01 6105 2000

≤ 2000/2 152,00 01 6105 2000/2

≤ 3000 148,00 01 6105 3000

≤ 3000/2 182,00 01 6105 3000/2

DAkkS**

≤ 500 70,50 01 6315 500

≤ 500/2 113,00 01 6315 500/2

≤ 1000 93,50 01 6315 1000

≤ 1000/2 150,00 01 6315 1000/2

≤ 3000 157,00 01 6315 3000

≤ 3000/2 188,00 01 6315 3000/2

Miary zwijane 
Dokładność: odpowiednio do DIN 866 und 2014/32/UE przyrządy pomiarowe załącznik MI-008;  
DAkkS: Wewnętrzna instrukcja postępowania. 

Kalibracja maks. długość w m Cena w € Nr artykułu

warsztatowa*

≤ 2 12,40 01 6145 2

≤ 5 31,30 01 6145 5

≤ 5/2 49,80 01 6145 5/2

≤ 10 48,60 01 6145 10

≤ 10/2 75,50 01 6145 10/2
≤ 30 54,00 01 6145 30
≤ 50 64,00 01 6145 50

DAkkS**

≤ 5 49,80 01 6175 5

≤ 30 99,50 01 6175 30
≤ 30/2 158,00 01 6175 30/2

≤ 50 122,00 01 6175 50

Miary do pomiaru obwodów 
Dokładność: Zgodnie z informacjami producenta. DAkkS: Wewnętrzna instrukcja postępowania. 

Kalibracja maks. długość w mm Cena w € Nr artykułu

warsztatowa*

≤ 1000 48,10 01 6155 1000

≤ 3000 80,00 01 6155 3000

≤ 15000 127,00 01 6155 15000

DAkkS**

≤ 1000 59,50 01 6185 1000

≤ 3000 93,00 01 6185 3000

≤ 15000 135,00 01 6185 15000

Miary do pomiaru średnic 
Dokładność: Zgodnie z informacjami producenta. DAkkS: Wewnętrzna instrukcja postępowania. 

Kalibracja maks. długość w mm Cena w € Nr artykułu

DAkkS** ≤ 10000 188,00 01 6195 10000

Wskazówka:  
Opcja 1: Kalibracja wszystkich zależ-
ności kątowych na zamówienie. Wskazówka:  

Rozmiar 500/2; 1000/2 – szerokość ≥ 25 mm.  
Inne wielkości na zapytanie.

Wskazówka:  
Rozmiar 5/2 – 10/2 – od szerokości taśmy  
≥ 25 mm.

Wskazówka:  
Inne wielkości na zapytanie.

Kątomierze uniwersalne analogowe i cyfrowe
Wymagania: VDI/VDE/DGQ 2618, karta 7.2 „Ü“ i informacje producenta.

Kalibracja Wykonanie Cena w € Nr artykułu

warsztatowa*
≤ 1000 mm 55,00 01 5355

Szyna wymienna 25,50 01 1475

DAkkS**
≤ 1000 mm 83,50 01 5375 UNI

Szyna wymienna 29,30 01 1355 WM

Kątomierze / Kątomierze traserskie
Wymagania: W oparciu o VDI/VDE/DGQ 2618, karta 7.2 „Ü“; DAkkS: Wewnętrzna instrukcja postępowania.

Kalibracja Cena w € Nr artykułu

warsztatowa* 40,50 01 5365

DAkkS** 58,00 01 5385 GRAD

Kątowniki centrujące, do kątów ostrych i nieprostokątne
Wymagania: W oparciu o VDI/VDE/DGQ 2618, karta 7.1 „Ü“.

Kalibracja maks. wymiar znamionowy w mm Cena w € Nr artykułu

warsztatowa* ≤ 300 29,10 01 5505

Kątowniki do pomiaru kołnierzy
Wymagania: W oparciu o VDI/VDE/DGQ 2618, karta 7.1 „Ü“.

Kalibracja Cena w € Nr artykułu

warsztatowa* 33,40 01 5105

Liniały krawędziowe DIN 874, część 2 
Wymagania: VDI/VDE/DGQ 2618, karta 5.2 „Ü“. DAkkS: Wewnętrzna instrukcja postępowania.

Kalibracja maks. długość w mm Cena w € Nr artykułu

warsztatowa*

≤ 200 14,00 01 6015 200

≤ 500 23,00 01 6015 500

≤ 1000 35,00 01 6015 1000

≤ 1500 46,00 01 6015 1500

DAkkS** ≤ 750 35,00 01 6025 750

Liniały płaskie DIN 874, część 1 
Wymagania: VDI/VDE/DGQ 2618, karta 5.1 „Ü“. DAkkS: Wewnętrzna instrukcja postępowania.

Kalibracja maks. długość w mm Cena w € Nr artykułu

warsztatowa*

≤ 500 24,90 01 6035 500

≤ 1000 44,30 01 6035 1000

≤ 2000 63,00 01 6035 2000

≤ 3000 93,50 01 6035 3000

DAkkS** ≤ 750 37,80 01 6045 750

Przymiary składane 
Dokładność: DAkkS: Wewnętrzna instrukcja postępowania.

Kalibracja maks. długość w mm Cena w € Nr artykułu

DAkkS** ≤ 2000 61,50 01 6325 5000

Liniały sinusowe 
Dokładność: Odpowiednio DIN 2273.

Kalibracja maks. długość w mm Cena w € Nr artykułu

warsztatowa* ≤ 500 69,00 01 8755 500

Poziomnice 
Dokładność: Odpowiednio do DIN 877 (łącznie z regulacją) i DIN 2276, część 1. i 2..

Kalibracja Rodzaj maks. długość w mm Dokładność w mm/m Cena w € Nr artykułu

warsztatowa*

Poziomnica ramowa ≤ 400
≥ 0,02 95,00 01 6205 0,02

≥ 0,10 69,50 01 6205 0,10

≥ 0,40 53,50 01 6205 0,40

Poziomnica do wałków ≤ 400
≥ 0,02 65,00 01 6235 0,02

≥ 0,10 48,10 01 6235 0,10

≥ 0,40 36,50 01 6235 0,40

Poziomnica cyfrowa – E 53,50 01 6245 E

Poziomnica o długości ≤ 2000 ≥ 0,40 27,70 01 6245 0,40

Wskazówka:  
Regulacja poziomnic  
cyfrowych, Dokładność ≤ 0,01° 
w zależności od pracochłonno-
ści i typu urządzenia.
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Inne przyrządy pomiaroweSprawdziany i inne przyrządy pomiarowe

Rysik traserski 
Zakres pomiaru: Grubość i odchyłka płaskości, zgodnie z informacjami producenta.

Kalibracja Cena w €  za sztukę Nr artykułu

warsztatowa* 29,30 01 8275

Kątowniki walcowe
Wymagania: VDI/VDE/DGQ 2618, karta 4.6 „Ü“.

Zakres pomiaru: Okrągłość, prostopadłość i prostoliniowość.

Kalibracja maks. wysokość w mm Cena w € Nr artykułu

warsztatowa* ≤ 600 142,00 01 8305 600

Płytki interferencyjne płaskie i płaskorównoległe
Wymagania: VDI/VDE/DGQ 2618, karta 6.1 „Ü“.

Zakres pomiaru: Grubość, równoległość i odchyłka płaskości (płytki płasko-równoległe). Grubość, odchyłka 
płaskości (płytki płaskie).

Kalibracja maks. Ø w mm Cena w € Nr artykułu

warsztatowa* ≤ 60 29,70 01 8285 60

Szczęki pomiarowe do uchwytów płytek wzorcowych
Zakres pomiaru: Grubość i odchyłka płaskości, zgodnie z informacjami producenta.

Kalibracja Cena w € za parę Nr artykułu

warsztatowa* 40,40 01 8255

Wzorce zarysu gwintów
Wymagania: VDI/VDE/DGQ 2618, karta 19.1 „Ü“.

Kalibracja Cena w € je za szablon Nr artykułu

warsztatowa* 2,65 01 7765

Szczelinomierze zgodnie z normą DIN 2275 lub informacjami producenta
Wymagania: wewnętrzna instrukcja postępowania.

Kalibracja Wariant Cena w € za listek Nr artykułu

warsztatowa*
Szczelinomierze w zestawie 2,65 01 7825 200

Szczelinomierze pojedyncze 5,65 01 7465 200

DAkkS** Szczelinomierze pojedyncze 5,85 01 7555 200

Promieniomierze Tylko wykonanie nadające się do kalibracji
Wymagania: wewnętrzna instrukcja postępowania.

Kalibracja maks. promień w mm Cena w € za promień Nr artykułu

warsztatowa* ≤ 50 2,65 01 7755 50

DAkkS** ≤ 40 9,95 01 7455 40

Precyzyjne statywy pomiarowe DIN 876
Zakres pomiaru: Kalibracja płaskości.

Kalibracja  maks. długość × szerokość w mm Cena w € Nr artykułu

warsztatowa* 400 × 400 72,00 01 6225 400x400

Płyty pomiarowe granitowe DIN 876
Zakres pomiaru: Kalibracja płaskości.

Kalibracja  maks. długość × szerokość w mm Cena w € Nr artykułu

warsztatowa*  ≤ 400 × 400 68,00 01 6255 400x400

DAkkS** 400 × 400 155,00 01 6275 400x400

Chropowatościomierze 
Wymagania: wewnętrzna instrukcja postępowania.

Kalibracja Cena w € Nr artykułu

warsztatowa* 173,00 01 1465

Wzorce geometryczne (wzorce chropowatości) 
Zakres pomiaru: Parametry chropowatości, Ra, Rz und Rmax według DIN EN ISO 5436-1.

Kalibracja Cena w € Nr artykułu

warsztatowa* 94,50 01 8805

Wzorce kąta DIN 875-2
Kalibracja  maks. długość × szerokość w mm Cena w € Nr artykułu

warsztatowa* 800 × 600 203,00 01 6055 800x600

Pasametry/Nastawne sprawdziany szczękowe 
Wymagania: DAkkS: Wewnętrzna instrukcja postępowania.

Zakres pomiaru: Płaskość i równoległość powierzchni pomiarowych oraz liniowość.

Kalibracja maks.  wymiar znamionowy w mm Cena w € Nr artykułu

warsztatowa* ≤ 200 46,40 01 8465 200

DAkkS** ≤ 100 81,50 01 2625 100

Wskazówka:  
Z doliczeniem kosztów kalibracji czujnika  
zegarowego / czujnika precyzyjnego.

Wskazówka:  
Zestaw od 5 sztuk.

Wskazówka:  
Inne wielkości na zapytanie.

Wskazówka:  
Promień końcówki pomiarowej do: 5 μm. 
Inne rozmiary na zapytanie. 

Proszę przesłać również zasilacz.

Warstwomierze
Wymagania: VDI/VDE/DGQ 2618, karta 19.1 „Ü“. 

Zakres pomiaru: Zgodnie z informacjami producenta (cena za sondę).

Kalibracja Cena w € Nr artykułu

warsztatowa* 53,00 01 1445
Wskazówka:  
Do grubości warstwy 20 mm; tylko metodą 
indukcyjną lub prądu zmiennego.

Wzorce grubości powłoki  
Wymagania: VDI/VDE/DGQ 2618, karta 19.1 „Ü“. 

Kalibracja Cena w €  za folię Nr artykułu

warsztatowa* 14,50 01 1455
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Wskazówka
 Opcję 1 stosuje się, jeżeli przy zamówieniu lub na dowodzie dostawy nie podano innej informacji. 

 Istnieje możliwość automatycznego uzupełnienia zestawu płytek wzorcowych nowymi płytkami, jeśli w zestawie wysłanym przez Państwa 

do rekalibracji brakuje niektórych rozmiarów płytek lub niektóre płytki nie spełniają norm metrologicznych. Takiej wymiany możemy 

dokonać w ramach kosztów ryczałtowych (zobacz strona 42, art. 018000) przy okazji wykonywania usługi rekalibracji.

 Automatyczna wymiana/uzupełnienie płytek możliwa jest tylko dla płytek stalowych z asortymentu naszych artykułow magazynowych 

HoG o rozmiarze maks. 100 mm, w klasie dokładności 1 oraz 2.

 Wybranie takiej usługi ma charakter stałej dyspozycji do każdorazowego Państwa zamówienia na rekalibrację płytek wzorcowych.

 W przypadku braku dyspozycji automatycznej wymiany płytek uzupełnienie zestawu o nowe płytki wzorcowe spełniające norm wraz z  

uaktualnieniem świadectwa możliwe jest tylko w czasie 2 miesięcy od daty wzorcowania.

 W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Sprzedaży, tel. +48 61 63095-58

*warsztatowa: usługa nieakredytowana    **DAkkS: usługa akredytowana

*warsztatowa: usługa nieakredytowana    **DAkkS: usługa akredytowana

Wskazówka
 Opcję 1 stosuje się, jeżeli przy zamówieniu lub na liście wysyłkowej nie podano innej informacji. (Dotyczy kalibracji warsztatowej i DAkkS).

Płytki wzorcowe Kalibracja warsztatowa Płytki wzorcowe Kalibracja DAkkS

Płytki wzorcowe
Opcja 1 (Kalibracja pełna) 
Wymagania: VDI/VDE/DGQ 2618, karta 3.1 „Ü“.

Zakres pomiaru: Kontrola wzrokowa, obróbka wykańczająca, kontrola przylegania, 3 cykle pomiarowe (pomiar 5-punktowy).

Kalibracja Opcja Materiał płytki maks. długość w mm (z 0,5) Cena w € Nr artykułu

DAkkS** 1

stalowa 
≤ 100 30,00 01 8055 100

≤ 150 42,10 01 8055 150

ceramiczna 
≤ 100 31,30 01 8085 100

≤ 150 43,60 01 8085 150

HM ≤ 100 32,80 01 8095 100

Zastosowanie: dotyczy płytek wzorcowych stosowanych jako wzorce odniesienia, np. płytki wzorcowe używane do 
sprawdzania innych płytek wzorcowych.

Niepewność pomiaru1: płytki stalowej: od 0,05 μm + 0,5 × 10¯⁶ × L; ceramicznej: od 0,07 μm + 0,6 × 10¯⁶ × L; 
z węglików spiekanych (HM): 0,08 + 1,2 × 10¯⁶ × L.

Opcja 2 (Kalibracja ograniczona) 
Wymagania: DKD-R 4-3, karta 3.1.

Zakres pomiaru: Kontrola wzrokowa, obróbka wykańczająca, kontrola płaskości przy pomocy płytki interferencyjnej, 2 cykle 
pomiarowe (pomiar 5-punktowy).

DAkkS** 2

stalowa 
≤ 100 24,00 01 8165 100

≤ 150 38,60 01 8165 150

ceramiczna 
≤ 100 26,60 01 8175 100

≤ 150 41,20 01 8175 150

HM ≤ 100 28,00 01 8125 100

Zastosowanie: dotyczy płytek przeznaczonych do stosowania jako wzorce robocze, np. do wzorcowania / kontroli 
przyrządów pomiarowych, dokładnych pomiarów na warsztacie.

Niepewność pomiaru1: płytki stalowej: od 0,1 μm + 1 × 10¯⁶ × L; ceramicznej: od 0,12 μm + 0,6 × 10¯⁶ × L;  
z węglików spiekanych (HM): 0,15 + 1,2 × 10¯⁶ × L.

Opcja 3 (Kalibracja minimalna) 
Wymagania: VDI/VDE/DGQ 2618, karta 3.1 „Ü“.

Zakres pomiar do 150 mm: Kontrola wzrokowa, obróbka wykańczająca, 2 cykle pomiarowe (pomiar 5-punktowy). 
Zakres pomiar do 1000 mm: Obróbka wykańczająca, 2 cykle pomiarowe.

DAkkS** 3

stalowa 

≤ 100 22,50 01 8195 100

≤ 150 33,60 01 8195 150

≤ 200 65,50 01 8185 200

≤ 400 101,00 01 8185 400

≤ 800 158,00 01 8185 800

≤ 1000 168,00 01 8185 1000

ceramiczna 
≤ 100 25,60 01 8205 100

≤ 150 37,40 01 8205 150

HM ≤ 100 24,30 01 8155 100

Zastosowanie: dotyczy płytek stosowanych jako wzorce o dużej niepewności pomiaru.

Niepewność pomiaru1: płytki stalowej: od 0,12 μm + 1 × 10¯⁶ × L; ceramicznej: od 0,14 μm + 0,6 × 10¯⁶ × L;

z węglików spiekanych (HM): 0,15 + 1,2 × 10¯⁶ × L.

Płytki wzorcowe
opcja 1 (Kalibracja pełna) 
Wymagania: DIN EN ISO 3650, VDI/VDE/DGQ 2618, karta 3.1 „Ü“.

Zakres pomiaru: Kontrola wzrokowa, obróbka wykańczająca, kontrola przylegania, 3 cykle pomiarowe (pomiar 5-punktowy).

Kalibracja Opcja Długość w mm klasa dokładności Cena w € Nr artykułu

warsztatowa* 1
0,5 – 100

0 14,20 01 8025 0

1 11,80 01 8025 1

2 10,50 01 8025 2

100 – 150 wszystkie 33,60 01 8015 100-150

Zastosowanie: dotyczy płytek wzorcowych stosowanych jako wzorce odniesienia, np. płytki wzorcowe używane do 
sprawdzania innych płytek wzorcowych.

Opcja 2 (Kalibracja ograniczona) 
Wymagania: DIN EN ISO 3650, VDI/VDE/DGQ 2618, karta 3.1 „Ü“.

Zakres pomiaru: Kontrola wzrokowa, obróbka wykańczająca, kontrola płaskości przy pomocy płytki interferencyjnej, 2 cykle 
pomiarowe (pomiar 5-punktowy)

warsztatowa* 2
0,5 – 100

0 11,60 01 8035 0

1 10,50 01 8035 1

2 9,55 01 8035 2

100 – 150 wszystkie 27,50 01 8075 100-150

Zastosowanie: dotyczy płytek przeznaczonych do stosowania jako wzorce robocze, np. do wzorcowania / kontroli 
przyrządów pomiarowych, dokładnych pomiarów na warsztacie.

Opcja 3 (Kalibracja minimalna) 
Wymagania: DIN EN ISO 3650, VDI/VDE/DGQ 2618, karta 3.1 „Ü“. 

Zakres pomiaru: Kontrola wzrokowa, obróbka wykańczająca, 2 cykle pomiarowe (pomiar 5-punktowy).

warsztatowa* 3

0,5 – 100

0 8,65 01 8045 0

1 7,40 01 8045 1

2 6,80 01 8045 2

100 – 150 wszystkie 23,50 01 7975 100-150

≤ 200

wszystkie

34,50 01 8145 200

≤ 400 77,50 01 8145 400

≤ 800 135,00 01 8145 800

≤ 1000 142,00 01 8145 1000

Zastosowanie: dotyczy płytek stosowanych jako wzorce o dużej niepewności pomiaru, zadania pomiarowe i kontrolne na 
warsztacie.

Specjalne płytki wzorcowe do 100 mm 
okrągłe/kwadratowe płytki wzorcowe z otworem

Opcja 1 (Kalibracja pełnai)2

Wymagania:  m.in.  ANSI-ASME B 89.1, 9 M.

Zakres pomiaru: Kontrola wzrokowa, obróbka wykańczająca, kontrola płaskości przy pomocy płytki interferencyjnej. Cykl 
pomiarowy w zależności od kształtu płytki wzorcowej.

Kalibracja Opcja maks. długość w mm (od 0,5) Cena w € Nr artykułu

DAkkS** 1 ≤ 100  na zapytanie 01 8105 100

Niepewność pomiaru: 0,1 + 0,5 × 10¯⁶ × L.

Specjalne płytki wzorcowe Płytka wzorcowa od 0,5 do 200 mm  
okrągła/kwadratowa, standardowe  płytki wzorcowe poniżej 0,5 mm, wymiary pośrednie
Wymagania: m.in. ASME B89.1.9-2002, w zależności od kształtu płytki wzorcowej (dla kalibracji warsztatowej i DAkkS)

Zakres pomiaru: Kontrola wzrokowa, obróbka wykańczająca, kontrola płaskości przy pomocy płytki interferencyjnej. Cykle 
pomiarowe w zależności od kształtu płytki wzorcowej.

Kalibracja Cena w € Nr artykułu

warsztatowa*  na zapytanie 01 8115

1 Wskazówka: 
Wszystkie określone niepewności pomiaru 
są najmniejszymi mierzalnymi niepew-
nościami pomiaru m.in. w zależności od 
jakości powierzchni pomiarowych.

2 Wskazówka: Opcje 2 + 3 na zapytanie.

Inne opcje na zapytanie.

Inne opcje na zapytanie.

Wskazówka: Inne opcje na zapytanie.
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*warsztatowa: usługa nieakredytowana    **DAkkS: usługa akredytowana

Objaśnienie do opcji sprawdzianów tłoczkowych/pierścieni nastawczych  
Zgodnie z VDI/VDE/DGQ 2618, karta 4.1 „Ü“.                Opcja 1 Opcja 2 Opcja 3 Opcja 4

Pełna kalibracja: średnica, okrągłość, prostoliniowość.
Zastosowanie: Użycie w charakterze wzorców porównawczych najwyższej dokładności do  
przenoszenia wymiaru i do pierwotnej kalibracji sprawdzianów o małych tolerancjach.

✓ – – –

Określenie średnicy i ustalenie odchylenia okrągłości.
Zastosowanie: Wzorce porównawcze do przenoszenia wymiaru i do pierwotnej kalibracji krótkich 
sprawdzianów. 

– ✓ – –

Określenie średnicy na płaszczyźnie 2 tylko w jednym kierunku.
Zastosowanie: Wzorce użytkowe do przenoszenia wymiaru. – – ✓ –

Określenie średnicy dla sprawdzianów na kilku płaszczyznach.
Zastosowanie: Do sprawdzianów standardowych. – – – ✓

Jeśli nie podano inaczej na zamówieniu zostanie przeprowadzona opcja kalibracji z nazwą STANDARD. Bez dodatkowych  
adnotacji na zamówieniu zostanie przeprowadzona kalibracja warsztatowa lub zostanie przeprowadzona kalibracja wg opcji 
odpowiadającej wcześniejszej kalibracji, o ile taka miała miejsce.

STANDARD

Pierścienie nastawcze i sprawdziany szczękowe graniczneWałeczki pomiarowe i sprawdziany tłoczkowe

Wałeczki pomiarowe
Wymagania: VDI/VDE/DGQ 2618, karta 4.2 „Ü“ i 4.2 „Ü“. 

Kalibracja Opcja Wariant Klasa dokładności Cena w € za wałeczek Nr artykułu

warsztatowa* 1
Pojedynczy 

wałeczek

2 8,10 01 8385 2

1 9,15 01 8385 1

0 10,40 01 8385 0

Zestaw od 10 szt. wszystkie 4,20 01 8395

DAkkS**

1
Pojedynczy 

wałeczek
maks. Ø 20 mm 18,60 01 8655 20

maks. Ø 100 mm 22,70 01 8655 100

Zestaw od 10 szt. wszystkie 7,10 01 9755

2 Pojedynczy 
wałeczek

maks. Ø 20 mm 21,40 01 8265 20

maks. Ø 100 mm 25,40 01 8265 100

3 Pojedynczy 
wałeczek maks. Ø 100 mm 75,40

01 8265 
OPT3

Sprawdziany graniczne tłoczkowe
Wymagania: VDI/VDE/DGQ 2618, karta 4.1 „Ü“.

Kalibracja Opcja maks. Ø w mm Cena w € Nr artykułu

warsztatowa* 4

20 12,00 01 8405 20

60 15,00 01 8405 60

100 21,10 01 8405 100

200 23,80 01 8405 200

DAkkS**

1
60 96,00 01 8575 60

200 107,00 01 8575 200

2
60 74,50 01 8445 60

200 85,00 01 8445 200

3
60 44,90 01 8765 60

200 56,50 01 8765 200

4
60 20,70 01 9625 60

200 31,00 01 9625 200

Pierścienie nastawcze (sprawdziany pierścieniowe)
Wymagania: VDI/VDE/DGQ 2618, karta 4.1 „Ü“. 

Kalibracja Opcja maks. Ø w mm Cena w € Nr artykułu

warsztatowa*

1
50 58,50 01 8565 50

200 76,00 01 8565 200

2
50 39,90 01 8555 50

200 61,00 01 8555 200

3

50 24,10 01 8545 50

200 28,00 01 8545 200

500 45,20 01 8545 500

4

1 51,00 01 8435 1

2 39,50 01 8435 2

50 20,90 01 8435 50

100 24,90 01 8435 100

200 34,50 01 8435 200

500 38,10 01 8435 500

DAkkS**

1
2 – 50 94,50 01 8695 2-50

200 117,00 01 8695 200

2
2 – 50 69,00 01 8475 2-50

200 89,00 01 8475 200

3
2 – 50 30,00 01 8795 2-50

200 42,80 01 8795 200

4
2 – 50 27,50 01 9665 2-50

200 40,40 01 9665 200

Sprawdziany tłoczkowe przechodnie lub nieprzechodnie
Wymagania: VDI/VDE/DGQ 2618, karta 4.1 „Ü“. 

Kalibracja Opcja maks. Ø w mm Cena w € Nr artykułu

warsztatowa* 4

20 10,10 01 8415 20

60 13,10 01 8415 60

100 17,50 01 8415 100

200 21,70 01 8415 200

300 26,30 01 8415 300

DAkkS**

1
60 85,00 01 8595 60

200 96,00 01 8595 200

2
60 63,00 01 8455 60

200 74,50 01 8455 200

3
60 33,40 01 8775 60

200 44,90 01 8775 200

4
60 17,40 01 9655 60

200 28,00 01 9655 200

Wskazówka:  
Zestaw: Standardowy zestaw ze standar-
dowym stopniowaniem. Wałeczki pomi-
arowe < 5 mm; tylko opcja 2 dla kalibracji 
DAkkS.

Wskazówka:  
Kontrola odchyłki kształtu możliwa tylko 
od Ø 2 mm.

Wskazówka:  
W razie potrzeby z doliczeniem kosztów  
za dodatkowe czyszczenie (np. w przypadku 
zakleszczonych rolek), patrz nr 018965 na 
stronie 42. Proszę przesłać również przyna-
leżne sprawdziany nastawcze (od M1). 

Wskazówka:  
Cena od 1mm. Kalibracja warsztatowa: inne 
opcje na zapytanie. Kalibracja DAkkS Opcja 
1: Prostoliniowość/równoległość tylko na 
odcinku 30 mm.

Wskazówka:  
Cena od 1mm. Kalibracja warsztatowa: inne 
opcje na zapytanie.

DAkkS Opcja 1: Prostoliniowość/
równoległość możliwa tylko na odcinku 
maks. 30 mm.

Wskazówka:  
Ø od 0,17 mm. Inne opcje na zapytanie.

Wałeczki do pomiaru gwintów DIN 2269 
Wymagania: VDI/VDE/DGQ 2618, karta 4.2 „Ü“.

Kalibracja Cena w € za parę Nr artykułu

warsztatowa* 29,70 01 8785

DAkkS** 44,90 01 9165

Sprawdziany nastawne do gwintów 
Wymagania: Ustalenie wymiarów roboczych za pomocą sprawdzianów nastawczych do gwintów, wraz ze  
wzorcowaniem. W oparciu o VDI/VDE/DGQ 2618, karta 19.1 „Ü“ dla metrycznych i innych rodzajów gwintów.

Kalibracja maks. wymiar znamionowy w mm, od M1 Cena w € Nr artykułu

warsztatowa* ≤ 200 29,50 01 8485 200

Sprawdziany graniczne szczękowe 
Wymagania: VDI/VDE/DGQ 2618, karta 4.7 „Ü“.

Kalibracja maks. wymiar znamionowy w mm, od 1 mm Ø Cena w € Nr artykułu

warsztatowa*

50 18,30 01 8425 50

100 22,00 01 8425 100

600 27,70 01 8425 600

DAkkS**
5 – 100 28,20 01 8215 5-100

170 42,30 01 8215 170
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Opcje dodatkowe
 Dodatkowe opcje DAkkS na zapytanie. 

 Dopłata za gwint specjalny 21,10 €, patrz strona 42.

 W przypadku gwintów specjalnych czas realizacji może ulec wydłużeniu.

 Gwinty okrągłe: nie wchodzą w zakres akredytacji.

 Podczas pomiarów skanowanych maksymalny odcinek pomiarowy wynosi 25 mm. 

*warsztatowa: usługa nieakredytowana    **DAkkS: usługa akredytowana*warsztatowa: usługa nieakredytowana    **DAkkS: usługa akredytowana

Sprawdziany do gwintów
Wskazówka:  Gwinty nieznormalizowane tylko na zapytanie.

Sprawdziany trzpieniowe przechodnie lub nieprzechodnie
Wymagania: VDI/VDE/DGQ 2618, karta 4.8 „Ü“.

Kalibracja Opcja maks. Ø w mm Rodzaj Cena w € Nr artykułu

warsztatowa*

1

≤ 60

od M1;  
skok od 0,2 mm

17,10 01 8585 60

≤ 100 22,50 01 8585 100

≤ 200 30,90 01 8585 200

≤ 300 32,70 01 8585 300

2

≤ 150 od M3;  
skok od 0,5 mm

47,60 01 9025 150

3 52,00 01 9035 150

4 56,50 01 9045 150

DAkkS** 1
≤ 90 od 1,4 mm;  

skok od 0,3 mm
44,90 01 9585 90

≤ 150 71,50 01 9585 150

Sprawdziany trzpieniowe graniczne do gwintów
Wymagania: VDI/VDE/DGQ 2618, karta 4.8 „Ü“.

Kalibracja Opcja maks. Ø w mm Rodzaj Cena w € Nr artykułu

warsztatowa*

1

≤ 3

od M1;  
skok od 0,2 mm

28,00 01 8605 3

≤ 20 18,60 01 8605 20

≤ 60 23,50 01 8605 60

≤ 100 25,10 01 8605 100

≤ 200 32,20 01 8605 200

2

≤ 150 od M3;  
skok od 0,5 mm

51,50 01 9055 150

3 53,50 01 9065 150

4 68,00 01 9075 150

DAkkS** 1
≤ 90 od 1,4 mm;  

skok od 0,3 mm
53,00 01 9605 90

≤ 150 99,50 01 9605 150

Sprawdziany pierścieniowe do gwintów do maks. 20 kg
Wymagania: VDI/VDE/DGQ 2618, karta 4.9 „Ü“.

Kalibracja Opcja maks. Ø w mm Rodzaj Cena w € Nr artykułu

warsztatowa*

1

≤ 3

od M3;  
skok od 0,3 mm

26,70 01 8615 3

≤ 20 18,30 01 8615 20

≤ 60 22,90 01 8615 60

≤ 100 28,00 01 8615 100

≤ 235 42,90 01 8615 235

2

≤ 150 od M3;  
skok od 0,5 mm

34,30 01 9085 150

3 36,50 01 9095 150

4 43,20 01 9105 150

DAkkS** 1

≤ 20
od M3;  

skok od 0,5 mm

27,10 01 9615 20

≤ 100 43,10 01 9615 100

≤ 160 64,00 01 9615 160

Sprawdziany trzpieniowe do gwintów z pomiarem głębokości
Wymagania: W oparciu o VDI/VDE/DGQ 2618, karta 9.2 „Ü“ und karta 4.8 „Ü“ (Opcja 1).

Kalibracja maks. Ø w mm Rodzaj Cena w € Nr artykułu

warsztatowa* ≤ 60 od M1; skok od 0,2 mm 48,00 01 9155 60
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Objaśnienie do opcji sprawdzianów do gwintów  
Zgodnie z VDI/VDE/DGQ 2618, karta 4.8. Opcja 1 Opcja 2 Opcja 3 Opcja 4

Ø podziałowa ✓ – – –
Ø podziałowa  + kąt profilu – ✓ – –
Ø podziałowa  + skok – – ✓ –
Ø podziałowa  + kąt profilu + skok + Ø zewnętrzna i rdzenia – – – ✓
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STANDARD

Wskazówka: 
Inne opcje DAkkS na zapytanie.

Wskazówka: 
Inne opcje DAkkS na zapytanie.

Wskazówka: 
Inne opcje DAkkS na zapytanie.

Sprawdziany stożkowe

Sprawdziany trzpieniowe graniczne  
do gwintów stożkowych od Ø 6 mm
Wymagania: Odpowiednio do wersji.

Kalibracja maks. Ø w mm Cena w € Nr artykułu

warsztatowa*
≤ 20 31,40 01 8635 20

≤ 150 48,50 01 8635 150

DAkkS** ≤ 90 57,00 01 9635 90

Sprawdziany pierścieniowe graniczne  
do gwintów stożkowych od Ø 10 mm
Wymagania: Odpowiednio do wersji.

Kalibracja maks. Ø w mm Cena w € Nr artykułu

warsztatowa*
≤ 20 28,80 01 8645 20

≤ 160 53,00 01 8645 160

DAkkS** ≤ 160 39,80 01 9645 160

Wskazówka:  
Inne wielkości na zapytanie.

Sprawdziany trzpieniowe stożkowe od Ø 3 mm
Wymagania: VDI/VDE/DGQ 2618, karta 4.12 „Ü“. 

Zakres pomiaru: Wielkość 50, 100, 200 – Średnica i kąt wierzchołkowy stożka;  
wielkość 50/A, 100/A, 200/A – Z odsadzeniem lub znacznikiem.

Kalibracja Opcja maks. Ø w mm Cena w € Nr artykułu

warsztatowa* 2

≤ 50 45,40 01 8705 50

≤ 50/A 70,50 01 8705 50/A

≤ 100 61,50 01 8705 100

≤ 100/A 90,00 01 8705 100/A

≤ 200 75,00 01 8705 200

≤ 200/A 114,00 01 8705 200/A

Wskazówka:  
Ceny dla trzpieni stożkowych ze skalą na 
zapytanie.

Sprawdziany pierścieniowe stożkowe od Ø 3 mm
Wymagania: VDI/VDE/DGQ 2618, karta 4.12 „Ü“. 

Zakres pomiaru: Wielkość 50, 100, 200 – Średnica i kąt wierzchołkowy stożka;  
wielkość 50/A, 100/A, 200/A – Z odsadzeniem lub znacznikiem.

Kalibracja Opcja maks. Ø w mm Cena w € Nr artykułu

warsztatowa* 2

≤ 50 48,50 01 8715 50

≤ 50/A 65,50 01 8715 50/A

≤ 100 57,00 01 8715 100

≤ 100/A 85,00 01 8715 100/A

≤ 200 75,50 01 8715 200

≤ 200/A 109,00 01 8715 200/A
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Moment obrotowy Moment obrotowy, wagi, odważniki

Urządzenia kalibracyjne  
do kluczy dynamometrycznych, wkrętaków dynamometrycznych
Wersja: Wielk. 1000 – jednostronny. Wielk. 1000/2 – dwustronny.

Wymagania: DKD-R 3-8.

Kalibracja Rodzaj maks. moment obrotowy w Nm Cena w € Nr artykułu

DAkkS** Przyrząd do kontroli momentu 
obrotowego

≤ 1000 253,00 01 8845 1000

 ≤ 1000/2 375,00 01 8845 1000/2

Zakres kalibracji DAkkS: Najniższa akredytowana wartość wynosi 4 Nm.

 

Wagi
Wymagania: EURAMET Calibration Guide, nr 18, wersja 4.0 (11/2015).

Kalibracja Rodzaj maks. obciążenie w kg Cena w € Nr artykułu

warsztatowa*

Waga / (elektroniczna) waga 
wisząca  
(podziałka ≥1 mg)

≤ 2 86,50 01 8925 2

 ≤ 50 76,00 01 8925 50

≤ 100 97,50 01 8925 100

≤ 150 178,00 01 8925 150

Puszkowa waga sprężynowa ≤ 200 249,00 01 8925 200

Tulejkowa waga sprężynowa 0,01 – 5 57,00 01 8875

DAkkS** elektroniczna waga 
(podziałka ≥1 mg)

≤ 50 92,00 01 9705 50

Odważniki
Wymagania: W oparciu o OIML.

Kalibracja Rodzaj maks. masa w kg Cena w € Nr artykułu

warsztatowa* Klasy M (podziałka ≥1 g) ≤ 20 34,70 01 1435 20

Prosimy wysłać  

wraz z zasilaczem

Proszę przesłać zasilacz  

i przyrząd wskazujący

Wskazówka:  
Elektroniczne przyrządy do kontroli 
momentu obrotowego / przetworniki 
pomiarowe proszę przesyłać jako 
kompletny układ pomiarowy (przyrząd 
wskazujący, czujnik, zasilacz). 

Kontrola statyczna.

Wskazówka:  
W przypadku przyrządów  
elektronicznych proszę przesłać 
również zasilacz. 

W przypadku wag elektronicznych 
prosimy o dodatkowe przesłanie 
podręcznika/instrukcji obsługi.

Wagi wielopodziałkowe: Cena za  
skalę.

Regulacja kluczy dynamometrycznych
Kalibracja Cena w € Nr artykułu

warsztatowa* 17,00 01 8885

Wskazówka:   
Regulacja obejmuje ponowne nastawienie 
klucza. Wartości momentów przed  
regulacją i po regulacji są umieszczane  
na świadectwie wzorcowania.

Klucze dynamometryczne / wkrętaki dynamometryczne
Wersja: Jednostronne. Wielkości z „.../2” są dwustronne.

Wymagania: DIN EN ISO 6789 – 2. 

Kalibracja maks. moment obrotowy w Nm Cena w € Nr artykułu

warsztatowa*

0,02 – 7 57,00 01 8825 0,02 – 7

≤ 400 55,00 01 8825 400

≤ 1000 71,50 01 8825 1000

≤ 2000 154,00 01 8825 2000

≤ 3000 178,00 01 8825 3000

0,02 – 7/2 84,50 01 8825 0,02 – 7/2

≤ 400/2 87,50 01 8825 400/2

≤ 1000/2 106,00 01 8825 1000/2

≤ 2000/2 237,00 01 8825 2000/2

DAkkS**
≤ 1000 146,00 01 8835 1000

≤ 1000/2 237,00 01 8835 1000/2

Zakres kalibracji DAkkS: Najniższa akredytowana wartość wynosi 1 Nm.

Wskazówka:  
W przypadku kluczy dynamometrycznych 
zabezpieczonych hasłem należy przesłać hasło.

Kalibracja warsztatowa dla kluczy dynamome-
trycznych i wkrętaków dynamometrycznych.

Kalibracja DAkkS tylko dla kluczy dynamome-
trycznych. 

Klucze dynamometryczne bez skali dostarczone 
bez podania wartości momentu, zostaną usta-
wione na wartość = 60% zakresu pomiarowego.

Przyrządy do kontroli kluczy dynamometrycznych / 
przetworniki pomiarowe
Wersja: Jednostronna. Wielkości z „.../2” są dwustronne.

Wymagania: W oparciu o DKD-R 3-8; w oparciu o DIN 51309.

Zakres pomiaru: Bez dodatkowych informacji kalibrujemy jako przyrząd do kluczy dynamometrycznych.

Kalibracja maks. moment obrotowy w Nm Cena w € Nr artykułu

warsztatowa*

≤ 400 130,00 01 8865 400

≤ 1000 173,00 01 8865 1000

≤ 400/2 222,00 01 8865 400/2

≤ 1000/2 304,00 01 8865 1000/2

Usługa Cena w € Nr artykułu

Naprawa wewnętrzna wraz z częściami 
zamiennymi 63,50 01 8889

Wykonanie naprawy  
- naprawa z kosztorysem
- koszty opracowania wyceny  
  (nie występuje w przypadku udzielenia zlecenia)

37,00 01 8888

Wskazówka:  
Elektroniczne przyrządy do kontroli  
momentu obrotowego / przetworniki 
pomiarowe proszę przesyłać jako kompletny 
układ pomiarowy (przyrząd wskazujący, 
czujnik, zasilacz). 

W przypadku przyrządów do kontroli 
momentu obrotowego < 20 Nm proszę 
podać w zamówieniu, czy używane są one 
do kontroli kluczy dynamometrycznych,  
czy wkrętaków.

01 8889 – Naprawa do 50% ceny nowego 
elementu.

Proszę przesłać zasilacz  

i przyrząd wskazujący

Kalibracja kąta obrotu
Wymagania: VDI/VDE/DGQ 2648, karta 2 „Ü“. 

Kalibracja Cena w € Nr artykułu

warsztatowa* 232,00 01 8855
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INFORMACJE  
O CENIE
Ze względu na 

obecną sytuację 

rynkową mogą 

wystąpić zmiany  

cen.  

Aktualny katalog  

na stronie  

www.hoffmann-

group.com/

PL/pl/perp/

uslugi/kalibracja/

e/28252/?tId=198 

Przyrządy do pomiaru temperaturyPrzyrządu do pomiaru ciśnienia i inne przyrządy pomiarowe

Ciśnieniomierze
Wymagania: Zgodnie z DIN EN 837 oraz DKD-R 6-1.

Kalibracja Rodzaj Dokładność Cena w € Nr artykułu

warsztatowa*

Ciśnieniomierz analogowy, do 1600 bar
<  1 104,00 01 6755 0,1 – 0,6

≥ 1 82,50 01 6755 1 – 4

Ciśnieniomierz / przetwornik elektryczny, 
do 1600 bar

<  1 154,00 01 6955 0,1 – 0,6

≥ 1 82,50 01 6955 1 – 4

Ciśnieniomierz analogowy, podciśnienie 
od -1 bar

wszystkie                      130,00 01 6615

Ciśnieniomierz analogowy, absolutny  0 
do 101 bar

awszystkie                      101,00 01 6625

Ciśnieniomierz / przetwornik elektryczny, 
próżnia od -1 bar wszystkie                      113,00 01 6635

Elektryczny miernik / przetwornik  
ciśnienia absolutnego, 0 do 101 bar

wszystkie                      113,00 01 6645

DAkkS** Ciśnieniomierz, analogowy lub elektryczny  
azot: od 1 do 30 bar, olej: od 1 do 800 bar

B 132,00 01 7395 0,1 – 0,6

C 105,00 01 7395 1 – 4

Pomiar czasu Stoper, analogowy / cyfrowy 
Wymagania: Wewnętrzna instrukcja postępowania.

Kalibracja Cena w € Nr artykułu

warsztatowa* 49,80 01 6405

Mierniki poziomu ciśnienia akustycznego (pomiar hałasu)
Średnica mikrofonu 1/8‘‘, 1/4‘‘, 1/2‘‘, 1‘‘
Wymagania: Wewnętrzna instrukcja postępowania.

Kalibracja Cena w € Nr artykułu

warsztatowa* 70,50 01 6805

Twardościomierze Shore‘a skala Shore A, D i AO
Wymagania: DIN ISO 48.

Kalibracja Rodzaj Cena w € Nr artykułu

warsztatowa* Twardościomierze 75,00 01 4705

DAkkS** Twardościomierze 91,00 01 7445

Wymagania: Wewnętrzna instrukcja postępowania. 

Kalibracja Rodzaj Cena w € Nr artykułu

warsztatowa* Twardość Shore’a droga pomiarowa 
Wzorce kontrolne 19,10 01 4805

DAkkS** Twardość Shore’a droga pomiarowa 
Wzorce kontrolne 38,00 01 4005

    
Zakres: W przypadku czujników zanurzeniowych / czujników powietrza 5 wyznaczonych punktów pomiarowych, +10 
°C do +195 °C. W przypadku czujników powierzchniowych: 5 wyznaczonych punktów pomiarowych, +35 °C do +160 °C. 

Wymagania: Odpowiednio do VDI/VDE 3511 karta 2; DKD-R 5-1/5-3.

Kalibracja Rodzaj Cena w € Nr artykułu

warsztatowa* Czujnik temperatury z przyrządem 
wskazującym / bez 94,00 01 6705 

DAkkS**
Czujnik temperatury z przyrządem 
wskazującym, tylko czujnik zanurzeniowy / 
powietrzny 

105,00 01 6875 

Termometry na podczerwień Typ A
Zakres: 5 wyznaczonych punktów pomiarowych, +10 °C do +300 °C.

Wymagania: Odpowiednio do VDI/VDE 3511 karta 4.4.

Kalibracja Rodzaj Cena w € Nr artykułu

warsztatowa* Pirometr, termometr na podczerwień 228,00 01 6735 A

DAkkS** Termometr na podczerwień 242,00 01 6895 A

Wskazówka:  
Proszę przesłać nam ciśnieniomierze 
wraz z osprzętem.

Dane techniczne potrzebne do 
kalibracji:

- medium do pomiaru ciśnienia  
  (olej, woda, powietrze lub azot)

- warunki podłączenia

Dodatkowo w przypadku  
elektronicznych przetworników  
ciśnienia:

- napięcie zasilania

- sygnał wyjściowy

Cena dotyczy przyłącza, pozostałe 
ceny na zapytanie. 

W przypadku silnego zabrudzenia 
doliczona zostanie usługa  
czyszczenia (patrz artykuł nr:  
01 9941, strona 42).

W przypadku użycia 

ciśnieniomerzy z medium 

szkodliwym, prosimy o  

wyczyszczenie przyrządów 

przed wysłaniem!

Wskaźniki temperatury
Zakres: Termoelement typu J, K, N, R, S, T = −200 °C do + 1300 °C; Typ PT100 = −100 °C do + 800 °C.

Wymagania: Symulator napięcia lub oporu zgodny z DKD-R 5-5 bądź specyfikacją producenta.

Kalibracja liczba kanałów wejściowych Cena w € Nr artykułu

warsztatowa*
2 59,50 01 6825 2

4 71,00 01 6825 4

DAkkS**
2 70,50 01 6845 2

4 90,00 01 6845 4

Wskazówka:  
Proszę wskazać w zamówieniu, 
jeżeli w przypadku układów pomia-
rowych oddzielnie kalibrowany ma 
być przyrząd wskazujący.

Cena za każdy typ.

DAkkS: symulacja elektryczna.

Wskazówka:  
Brak możliwości wykonania 
kalibracji DAkkS dla czujników 
powierzchniowych!

Do kalibracji bezwzględnie 
konieczne jest dostarczenie 
przez użytkownika danych  
technicznych (zakres  
pomiarowy, tolerancje, rodzaj 
czujnika). 

Bez udostępnienia danych  
technicznych dokonanie oceny 
może być niemożliwe. 

Wilgotnościomierze / termometry
Zakres: 01 6905 – 3 punkty pomiarowe, wilgotność i temperatura. 01 6935 – 3 punkty pomiarowe, wilgotność i/lub 
temperatura.

Wymagania: DKD-R 5-8. 

Kalibracja Rodzaj Cena w € Nr artykułu

warsztatowa* Wilgotnościomierz / termometr 106,00 01 6905

DAkkS** Wilgotnościomierz / termometr 117,00 01 6935

Metody kalibracji DAkkS: 

Metoda C = 5 punktów pomiarowych podczas zwiększania i zmniejszania ciśnienia  

Metoda B = 9 punktów pomiarowych każdy 2x przy zwiększaniu i 1x przy zmniejszaniu ciśnienia 

Metoda A tylko na zapytanie. 

Jeśli nie otrzymamy żadnych informacji na temat żądanej metody kalibracji, wzorcujemy klasę dokładności > 1 wg metody B i klasę 
dokładności ≥ 1 wg metody C.

Zmienione wymagania 

Wskazówka: 
Akredytowany zakres: + 10 ° C 
do + 50 ° C, 10% F do 90% F.

Kalibracja warsztatowa: -25°C 
do +50°C.

Wskazówka:  
Akredytowany zakres: +5°C do 
+500°C.
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Przyrządy pomiarowe elektryczne i inne Przyrządy pomiarowe elektryczne i inne

Uniwersalne mierniki cyfrowe do 1000 V/20 A, AC/DC
Wymagania: VDI/VDE/DGQ/DKD 2622, karta 3 bądź specyfikacja producenta.

Kalibracja Liczba miejsc po przecinku Cena w € Nr artykułu

warsztatowa*
3 – 5 77,00 01 7715 3 – 5

6 89,50 01 7715 6

DAkkS**
3 – 5 83,50 01 6785 3 – 5

6 96,50 01 6785 6

Prądowy transformator miernikowy do 1000 A, AC/DC
Wymagania: Zgodnie ze specyfikacją producenta.

Kalibracja Liczba kanałów Cena w € Nr artykułu

warsztatowa* 1 – 4 43,20 01 6815 1 – 4

Skopometry
Wymagania: VDI/VDE/DGQ/DKD 2622, karta 1 i karta 4.

Kalibracja Cena w € Nr artykułu

warsztatowa* 229,00 01 6655 SCOPE

Wskazówka:  
Pod względem zawartości 
wytyczne DKD i wytyczne 
kalibracji fabrycznej są identyczne. 
Jeżeli podczas wykonywania 
kalibracji DAkkS laboratorium nie 
jest akredytowane dla zakresu 
cząstkowego, wówczas wartości 
zmierzone poza akredytowanym 
zakresem oznaczane są w 
protokole optycznie za pomocą 
znaku # (hash). Odpowiada 
to standardowej procedurze 
podczas kalibracji elektrycznych 
przyrządów pomiarowych. 
Mierniki uniwersalne z czujnikiem 
temperatury kalibrowane są 
poprzez symulację temperatury 
(elektryczny sygnał wejściowy 
i wyjściowy), czujnik nie musi 
znajdować się w tym czasie przy 
urządzeniu.  
Cena dotyczy napięcia, prądu i 
oporu.

Urządzenia z miejscami  
dziesiętnymi > 6: na zapytanie.

Mierniki cęgowe do 1000 V/1000 A, AC/DC, Rodzaj D
Wymagania: VDI/VDE/DGQ/DKD 2622, karta 3. DAkkS: Wewnętrzna instrukcja postępowania.

Kalibracja Cena w € Nr artykułu

warsztatowa* 93,00 01 7725 D

DAkkS** 99,00 01 6795 D

Wskazówka:  
Mierniki kleszczowe z funkcją 
DMM oraz mierniki mocy i kąta 
fazowego na zapytanie.

Cena obowiązuje do aktualnej 
specyfikacji. 

Oscyloskopy do 1 GHz, analogowe i cyfrowe
Wymagania: Odpowiednio do VDI/VDE/DGQ/DKD 2622, karta 4 (projekt) bądź dokumentacja producenta.

Kalibracja Liczba kanałów Cena w € Nr artykułu

warsztatowa*
2 82,50 01 6305 2

4 106,00 01 6305 4

Obrotomierze i stroboskopy
Wymagania: Kalibracja metodą elektrycznej symulacji (obrotomierz; wzbudzenie bezpośrednie) i pomiar 
częstotliwości (stroboskop) zgodnie z dokumentacją producenta i wewnętrzna instrukcja postępowania.

Kalibracja Rodzaj Cena w € Nr artykułu

warsztatowa* Obrotomierz, stroboskop 96,00 01 6605

DAkkS** Obrotomierz 109,00 01 6835

Przyrządy do stwierdzenia bezpieczeństwa elektrycznego
Wymagania: VDI/VDE/DGQ/DKD 2622, karta 9.1 bądź specyfikacja producenta.

Kalibracja Rodzaj Cena w € Nr artykułu

warsztatowa*

Próbnik uniwersalny z kontrolą RC 82,50 01 7385

Próbnik napięcia / miernik pola wirowego 61,00 01 7875

Próbnik przewodu ochronnego do 20 A 52,50 01 7945

Miernik rezystancji uziemienia / ESD 58,50 01 6865

Próbnik DIN VDE 82,50 01 7915

Tester rezystancji izolacji do 1000 V 81,00 01 6855

Wymiana bezpieczników
Wariant:  STANDARD – Wymiana standardowego bezpiecznika. SPEZIAL – Wymiana specjalnego bezpiecznika  
(Superflinke).

Kalibracja Rodzaj Cena w € Nr artykułu

warsztatowa*
STANDARD 20,30 01 9925 STANDARD

SPEZIAL 38,10 01 9925 SPEZIAL

Prąd, napięcie i opór maksymalnie do 4 miejsc po przecinku
Wymagania: VDI/VDE/DGQ/DKD 2622, karta 1, 3, 8 i 9.1, wytyczne producenta lub wewnętrzna instrukcja 
postępowania.

Kalibracja Rodzaj Cena w € Nr artykułu

warsztatowa*

Analogowy miernik uniwersalny 58,50 01 7705

Kalibrator napięcia i prądu, miernik 
procesowy 70,50 01 7315

Mostek opornościowy, miliomomierz, 
terraomomierz 65,50 01 7325

Opornik pomiarowy (wzorzec oporu 
maksymalnie 10 wartości R)  72,50 01 7345

Dekada omowa (maksymalnie 9 dekad) 82,50 01 7355

Symulator temperatury, kalibrator  
temperatury (PT100, termoelementy)
(urządzenie podstawowe plus 1 typ)

82,50 01 7335

DAkkS**

Kalibrator napięcia i prądu, miernik 
procesowy 92,00 01 7415

Opornik pomiarowy (wzorzec oporu 
maksymalnie 10 wartości R)  92,00 01 7425

Dekada omowa (maksymalnie 9 dekad) 105,00 01 7435

Zasilanie energią do 2000 Watt
Wymagania: VDI/VDE/DGQ/DKD 2622 karta 1 i wewnętrzna instrukcja postępowania, specyfikacja producenta.

Kalibracja Liczba wyjść Cena w € Nr artykułu

warsztatowa*
1 46,40 01 7365 1

2 58,50 01 7365 2

DAkkS**
1 65,50 01 7405 1

2 78,50 01 7405 2Wskazówka:  
Kalibracja DAkkS tylko dla  
obrotomierzy optycznych:  
120 min-1 do 100 000 min-1.

Akredytacja
 Akredytacja zapewnia prawidłowość  procesów  kalibracji przyrządów pomiarowych i daje Państwu maksimum pewności.  

Więcej informacji na temat naszych akredytacji na naszej stronie https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/perp/doradztwo-i-wsparcie/

pobierz/certyfikaty/e/63863/?tId=491 .
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Usługi dodatkowe

Usługi dodatkowe
Dokładność: Dodanie i aktualizacja informacji dodatkowych, jak MPK, miejsce składowania, dział, Import danych do  
programu służącego do zarządzania przyrządami pomiarowymi itd.

Usługi Cena w € Nr artykułu

Aktualizacja stałych danych za każdy przyrząd pomiarowy 1,05 01 9305

Znakowania
Zastosowanie: Opis laserowy – precyzyjny, trwały, wyraźny

Usługi Cena w € Nr artykułu

Opis laserowy numerów ident. / tekstów 7,99 01 8945

Opis laserowy bez zamówienia usługi kalibracji 8,95 01 9998 ohne

Zmiana numeru identyfikacyjnego włącznie ze znakowaniem,  
zamazaniem starego numeru i dopasowaniem bazy danych 10,10 01 9997

Opis laserowy - logo / kod DataMatrix 8,50 01 8815

Koszty programowania dla sporządzenia logo 29,70 01 9255

Zmiana wymiaru znamionowego łącznie z grawerowaniem 7,50 01 8985

Usunięcie / ukrycie starych numerów ident. 7,15 01 8995

Czyszczenie, naprawa, konserwacja
Usługi Cena w € Nr artykułu

Drobne prace  naprawcze, Dostosowanie (np. wymiana śruby mocującej, 
łącznie z częścią zamienną), w miarę możliwości 9,70 01 9935

Czynności dodatkowe przy płytkach wzorcowych 7,40 01 8935

Zabezpieczenie poprzez zanurzenie w gorącym wosku, przy średnicy 
powyżej 200 mm podwójne rozliczenie (tylko przy ocenie „nadaje się do 
eksploatacji” lub „warunkowo nadaje się do eksploatacji”)

6,99 01 8955

Czyszczenie dodatkowe w przypadku silnego zabrudzenia 8,95 01 8965

Regulacja siły nacisku w przypadku mikrometrów i 
średnicówek 5,55 01 8975

Wymiana baterii, łącznie z baterią 10,40 01 9921

Kosztorys naprawy / kalibracji 49,90 01 9931

Ryczałt za konserwację (czyszczenie dodatkowe, prace naprawcze, 
regulacja siły nacisku, wymiana baterii, obróbka wykończająca płytek 
wzorcowych, zmiana wymiaru znamionowego) − rozliczenie roczne za 
każdą kalibrację

1,15 01 9005

Zryczałtowana opłata administracyjna przy wartości zlecenia poniżej 
200,00 € netto (nie zawiera kosztów wysyłki) 49,00 01 9995

Dodatkowy nakład ze względu na specjalny kształt / 
specjalną aplikację / mechanizm / gwint specjalny /  
specjalną tolerancję / dodatkowe czyszczenie  
ciśnieniomierza, dodatkowy nakład pracy ze względu na niekompletne 
informacje dotyczące zlecenia

21,10 01 9941

Zamienna płytka wzorcowa wraz z kalibracją do wstawienia do zestawu 
(stalowa, klasy dokładności  1 i 2, długość do 100 mm, kalibracja 
warsztatowa)

35,80 01 8000

Ryczałt za opracowanie / koszt sporządzenia kosztorysu dla zleceń 
naprawy (w przypadku zamówienia naprawy, koszt ten będzie 
wkalkulowany w koszt naprawy). Cena może ulec zmianie w przypadku 
realizacji zlecenia przez laboratorium partnerskie. 

38,10 01 9932

Obszerne prace naprawcze (w laboratorium) łącznie z  
częściami zamiennymi 35,60 01 9933 Rep

Zmiany w zleceniu po rozpoczęciu jego realizacji 56,50 01 9951 A

Aktualizacja/korekta świadectwa wzorcowania 29,95 01 9945

Analiza systemu pomiarowego MSA (metoda 1 wg zeszyt nr 10 firmy 
BOSCH); cena zależy od typu przyrządu pomiarowego, kolejny typ  
przyrządu pomiarowego na zapytanie.

75,00 01 9803

Znakowanie laserowe 

Wskazówka:  
Znakowanie laserowe kodem Datamatrix 
od rozmiarów 3 × 3 mm.

Lista wysyłkowa kalibracji (wzorcowania) Wzór

Perschmann Calibration GmbH
Hauptstraße 46d 
38110 Braunschweig | Niemcy
Telefon + 49 5307 933-200

Perschmann Sp. z o.o.
ul. Ostrowska 364
61-312 Poznań
Telefon +48 61 63095-29

Znakowanie laserem nr ID3

Proszę tutaj zaznaczyć przyrządy pomiarowe, 

które mają zostać oznakowane laserowo. 

Powłoka ochronna z tworzywa3

Proszę tutaj zaznaczyć przyrządy pomiarowe, które po 

kalibracji mają zostać specjalnie  zabezpieczone masą 

woskową.

Kalibracja DAkkS
Proszę tutaj zaznaczyć przyrządy pomiarowe, które mają zostać 

poddane kalibracji DAkkS. Bez tego zaznaczenia zostanie  

wykonana kalibracja warsztatowa Dalsze informacje na temat  

opcji usług znajdują się w katalogu kalibracji, strona 20 – 41.

Kalibracja warsztatowa
Proszę o zaznaczenie, które przyrządy pomiarowe mają zostać 

poddane kalibracji warsztatowej.

Formularze listy wysyłkowej,  
do wypełnienia w wersji elektronicznej, 
można pobrać pod adresem: 
https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/perp/
uslugi/kalibracja/e/28252/?tId=661

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 8.

 9.

10.

11.

12.

Wskazówka: Przy wartości zamówienia poniżej 200,00 € netto, zostanie naliczona  

opłata ryczałtowa 49,00 €.  
1  DAkkS: usługa akredytowana    2 warsztatowa: usługa nieakredytowana
3  usługi – dodatkowo płatne, patrz strona 42.

Nazwa i adres klienta / Firma und Anschrift

Osoba kontaktowa /  
Ansprechpartner *

Numer klienta /  
Kd.-Nr. *

Tel.* 

E-Mail*

Nr zam. /  
Best.-Nr.*

Na warunkach firmy Perschmann zamawiam:

Data / Podpis   Datum / Unterschrift

Informacje oznaczone * są niezbędne do szybkiej realizacji zlecenia.

Poz./ 
Pos.

Opis towaru /  
Bezeichnung

Zakres 
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29. Niezależnie od innych uprawnień Usługodawcy, określonych w 
Warunkach lub Umowie, opóźnienie w zapłacie ostatecznej ceny za 
usługę lub jej części, upoważnia Usługodawcę do dochodzenia od 
Usługobiorcy odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych.

30. Jeżeli po zawarciu Umowy Usługodawca, w wyniku weryfikacji 
informacji, uzyskanych przez swoich pracowników („handlowców”) 
w trakcie wizyt u Usługobiorcy oraz z portalu prowadzonego przez 
Euler Hermes i z innych dostępnych źródeł, uzyska wiedzę o tym, że 
spełnienie świadczenia przez Usługobiorcę stało się wątpliwe ze względu 
na jego stan majątkowy, a Usługodawca o tym nie wiedział w dniu 
zawierania Umowy, Usługodawca uprawniony jest do powstrzymania 
się z wydaniem Usługobiorcy zrekalibrowanych Przyrządów aż do 
czasu zapłaty wynikającej z faktury ostatecznej ceny za usługę lub 
ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia przez Usługobiorcę na 
rzecz Usługodawcy.

31. Jeżeli po wydaniu zrekalibrowanych Przyrządów Usługobiorca stał się 
niewypłacalny, Usługodawca może żądać spełnienia świadczenia bez 
względu na zastrzeżony na fakturze termin płatności.

32. Jeżeli strony uzgodnią indywidualnie, że zrekalibrowane Przyrządy mają 
być odebrane przez Usługobiorcę od Usługodawcy, a Umowa inaczej 
nie stanowi, Usługobiorca zobowiązany jest odebrać towar najpóźniej w 
ciągu jednego dnia po wezwaniu go do tego przez Usługodawcę. W razie 
opóźnienia w odbiorze przekraczającego pięć dni Usługodawca może 
żądać zapłaty ostatecznej ceny za usługę, bez względu na zastrzeżony 
w fakturze termin płatności; może także żądać zapłaty kary umownej 
w wysokości 10% ostatecznej ceny netto, wynikającej z faktury, o której 
mowa w pkt. 22 Warunków.

33. Usługodawca może według swojego wyboru dokonywać dostaw 
zrekalibrowanych Przyrządów w etapach (partiach). Usługobiorca nie 
może odmówić przyjęcia świadczenia częściowego.

34. Termin realizacji zamówienia podany przez Usługodawcę w Ofercie 
Indywidualnej lub na potwierdzeniu otrzymania towaru jest terminem 
szacunkowym, może zatem ulec zmianie i nie wiąże Usługodawcy.

35. W trakcie realizacji usługi rekalibracji, w szczególności po oględzinach 
Przyrządów, może okazać się, że celem wykonania usługi rekalibracji 
niezbędne jest dostarczenie przez Usługobiorcę dodatkowej 
dokumentacji, takiej jak instrukcja obsługi lub innych informacji, o czym 
Usługodawca niezwłocznie powiadomi Usługobiorcę, wskazując termin 
na dostarczenie tej dokumentacji lub informacji. Powyższy obowiązek 
odnośnie określonych Przyrządów może też wynikać wprost z katalogu 
„Serwis Kalibracyjny”. W sytuacji, gdy Usługobiorca nie dostarczył 
wskazanej w niniejszym punkcie dokumentacji lub informacji lub gdy z 
uwagi na inne okoliczności wykonanie usługi rekalibracji jest niemożliwe, 
a Usługodawca nie skorzysta z przysługującego mu zgodnie z pkt. 13 
lub 14 Warunków prawa do odstąpienia od Umowy, termin wykonania 
Umowy ulega odpowiedniemu przedłużeniu. 

36. Ubezpieczenie przesyłki zrekalibrowanych Przyrządów odbywa się tylko 
na zlecenie Usługobiorcy i na jego koszt.

37. Z chwilą wydania zrekalibrowanych Przyrządów przechodzą na 
Usługobiorcę korzyści i ciężary związane ze zrekalibrowanymi 
Przyrządami oraz niebezpieczeństwem ich przypadkowej utraty lub 
uszkodzenia.

38. Wydanie zrekalibrowanych Przyrządów Usługobiorcy następuje z 
chwilą powierzenia zrekalibrowanych Przyrządów przewoźnikowi lub 
spedytorowi trudniącemu się zawodowo przewozem towarów.

39. Usługi rekalibracyjne realizowane są w temperaturze laboratoryjnej. 
Dokładna temperatura zostanie podana w świadectwie rekalibracji. 
W przypadku przeprowadzenia rekalibracji przy innej temperaturze 
otoczenia można uzyskać inne wyniki pomiaru. Wartość odchylenia 
zależy od temperatury otoczenia oraz od materiału korpusu przyrządu 
lub typu przyrządu.

40. Części wymienione w Przyrządach na nowe, podczas wykonywania usług 
rekalibracji, przechodzą na własność Usługodawcy.

41. W celu zachowania klasy dokładności pomiaru, zrekalibrowane Przyrządy 
powinny być przechowywyane, używane i transportowane przez ich 
użytkowników z maksymalną starannością.

42. Na żądanie Usługobiorcy odesłanie zrekalibrowanych Przyrządów 
może nastąpić w bezpiecznych pojemnikach, stanowiących własność 
podmiotu trzeciego i wypożyczonych od niego do tego celu (np. 
Orangebox). W takim przypadku Usługobiorca jest obowiązany na 
własny koszt odesłać Usługodawcy taki pojemnik z wszystkimi jego 
elementami w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie.

43. Jeśli nie uzgodniono inaczej, ustala się, iż dostawa zrekalibrowanych 
Przyrządów do Usługobiorcy lub wskazanego przez niego odbiorcy, 
następować będzie bezpośrednio z laboratorium Perschmann 
Calibration, znajdującym się na terenie Niemiec. Zrekalibrowane 
Przyrządy winny być każdorazowo sprawdzone przez Usługobiorcę 
przy ich odbiorze. W razie przesłania zrekalibrowanych Przyrządów na 
miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, Usługobiorca 
obowiązany jest niezwłocznie (t.j. w chwili odbioru zrekalibrowanych 
Przyrządów i w obecności przedstawiciela przewoźnika lub kierowcy) 
zbadać stan przesyłki oraz dokonać czynności niezbędnych do 
ustalenia odpowiedzialności przewoźnika za szkody powstałe w trakcie 
przewozu (uszkodzenie lub ubytek przesyłki). W szczególności wespół z 
przedstawicielem przewoźnika lub kierowcą, Usługobiorca zobowiązany 
jest protokolarnie ustalić stan przesyłki, podać uszkodzoną lub brakującą 
ilość Przyrządów oraz okoliczności szkody lub ubytku, zgłosić zastrzeżenia 
do protokołu z uzasadnieniem, zaznaczyć trudności z ustaleniem 
danych przesyłki oraz natychmiast (tj. tego samego dnia) powiadomić 
Usługodawcę o powyższych okolicznościach i przesłać protokół odbioru 
Przyrządów. Tak samo winien Usługobiorca postąpić w razie stwierdzenia 
uszkodzeń niewidocznych (wad ukrytych) przesyłki, z tym, że zgłoszenie 
tych wad Usługodawcy winno nastąpić nie później niż w terminie 3 dni 
od dnia odbioru zrekalibrowanych Przyrządów. Zgłoszenia wad ukrytych 
rozpatrywane będą indywidualnie, po analizie opisu wad, otrzymanego 
od Usługobiorcy, a także odpowiedniej dokumentacji fotograficznej 
oraz dokumentacji logistyczno-przewozowej. Usługobiorca winien 
powiadomić Usługodawcę również o opóźnieniu w dostarczeniu 
przesyłki niezwłocznie, następnego dnia po terminie, w którym według 
jego wiedzy przesyłka miała dotrzeć. Odbiór przesyłki bez zastrzeżeń 
lub brak zgłoszenia szkody, ubytku lub opóźnienia w podanych wyżej 
terminach powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń w stosunku do 
Usługodawcy, jakie mogą wiązać się z usługą przewozu (w szczególności 
roszczeń związanych z uszkodzeniem lub ubytkiem przesyłki). Ponadto 

Usługobiorca ponosi odpowiedzialność wobec Usługodawcy, jeśli na 
skutek zaniedbań Usługobiorcy, w szczególności z uwagi na opóźnienie 
w sprawdzeniu przesyłki, Usługodawca zostanie pozbawiony możliwości 
dochodzenia roszczeń w stosunku do przewoźnika lub odpowiedzialność 
przewoźnika zostanie z tego powodu ograniczona. Usługobiorca 
zobowiązany jest do pokrycia szkody Usługodawcy powstałej z tego 
tytułu.

44. Jeśli w przypadku konkretnej, zleconej usługi okazałoby się, że istnieje 
konieczność pozyskania jakichkolwiek zezwoleń importowych, 
związanych z wysyłką Przyrządów niestandardowych, Usługobiorca 
ponosi wszelkie koszty z tym związane, o ile dla dokonania dostawy 
wymagają tego przepisy prawa kraju w jakim usługa jest zamawiana lub 
kraju do którego Przyrząd jest dostarczany.

45. Usługodawca odpowiada tylko za szkodę spowodowaną winą umyślną. 
W pozostałym zakresie odpowiada tylko za rzeczywistą szkodę jaką 
poniósł Usługobiorca. Wskazana w zdaniu poprzednim odpowiedzialność 
cywilna Usługodawcy względem Usługobiorcy z tytułu wadliwego 
wykonywania zawieranych Umów zostaje ograniczona w przypadku 
każdej Umowy do kwoty 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 
Odpowiedzialność ta jest wykluczona, jeżeli przyczyną szkody było 
działanie lub zaniechanie Usługobiorcy (w szczególności wprowadzenie 
w błąd, podstęp lub niedochowanie należytej staranności).

46. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za okoliczności będące 
następstwem zdarzeń losowych, za które uznaje się w szczególności 
przypadki kataklizmów, strajków, wypadków drogowych, wszelkich 
czynności i zaniechań organów administracji publicznej, a także 
zagrożenia epidemiologicznego, epidemii lub pandemii na obszarze 
działania Usługodawcy bądź Perschmann Calibration, powodującego 
trudności lub uniemożliwiającego prowadzenie zwykłej działalności 
gospodarczej przez te podmioty oraz wszelkich innych zdarzeń, których 
nie można było przewidzieć i skutkom, których nie można było przy 
zachowaniu należytej staranności zapobiec, traktowanych jako tzw. siła 
wyższa.

47. Usługodawca może dochodzić odszkodowania przewyższającego 
wartość należnych mu od Usługobiorcy na podstawie Warunków lub 
Umowy kar umownych, w przypadku gdy wysokość poniesionej przez 
niego szkody przewyższa wartość zastrzeżonej  kary umownej.

48. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

49. Niezależnie od przypadków określonych w kodeksie cywilnym oraz w 
pkt. 12-14 Warunków, Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia 
od Umowy: w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, które 
uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie Umowy, innej niż wskazane 
w pkt. 12-14 Warunków  lub w razie naruszenia przez Usługobiorcę 
istotnych postanowień Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy 
winno mieć formę pisemną i zostać złożone w terminie 3 miesięcy 
od powzięcia przez Usługobiorcę informacji o zdarzeniach będących 
podstawą do odstąpienia od Umowy, jednakże nie później niż przed 
dniem wykonania stanowiącej przedmiot Umowy usługi rekalibracji 
przez Usługodawcę i nie później niż w terminie 6 miesięcy od daty 
zawarcia Umowy. 

50. Usługobiorca nie może bez zgody Usługodawcy, wyrażonej w 
formie pisemnej, przenieść swoich roszczeń przysługujących mu w 
stosunku do Usługodawcy na osoby trzecie. Usługobiorca nie może 
bez zgody Usługodawcy dokonywać potrąceń przysługujących mu 
wobec Usługodawcy wierzytelności z wierzytelnościami z tytułu ceny 
ostatecznej, określonej w fakturze, o której mowa w pkt. 22 Warunków.

51. Miejscem wykonania zobowiązania z Umowy jest siedziba Usługodawcy.

52. Wszelkie prawa autorskie do katalogów, również tych na nośnikach 
danych i mediach elektronicznych, jak i do innej dokumentacji związanej 
z usługami rekalibracji przysługują wyłącznie Usługodawcy. Katalogi 
i inna dokumentacja, o których mowa powyżej podlegają ochronie 
prawnej, w tym ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego. 
Jakiekolwiek wykorzystanie, przetwarzanie, przekazywanie, kopiowanie 
i rozpowszechnianie katalogów i dokumentów oraz ich udostępnienie 
osobom trzecim bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione. 
W razie zawarcia przez Usługobiorcę z Usługodawcą, poza Umową, 
dodatkowo umowy na wykonanie określonej dokumentacji, ustala się, 
iż Usługobiorca uzyskał do tej dokumentacji  licencję niewyłączną, 
z prawem do wykorzystania wskazanej dokumentacji wyłącznie do 
konkretnego, ustalonego w umowie na wykonanie dokumentacji,  celu, 
bez prawa do udzielania jakichkolwiek dalszych sublicencji.

53. Usługodawca zastrzega sobie prawo własności do katalogów,  
dostępnych tak w formie papierowej, jak i elektronicznej, w tym 
na nośnikach danych i w mediach elektronicznych, jak i do innej 
dokumentacji, związanej ze świadczonymi przez Usługodawcę 
usługami rekalibracji (z wyjątkiem przesyłek reklamowych). Ww. 
dokumentów (z wyjątkiem przesyłek reklamowych) Usługobiorcom 
nie wolno przekazywać osobom trzecim. Wszelkie wykorzystywanie 
ww. dokumentacji przez Usługobiorcę, poza zakresem koniecznym do 
zawarcia Umowy, wymaga zgody Usługodawcy. 

54. Katalogi i cenniki Usługodawcy można przeglądać w pomieszczeniach 
siedziby Usługodawcy lub zamówić ich dostawę nieodpłatnie, 
telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub 
bezpośrednio u pracownika (handlowca) Usługodawcy.

55. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami zastosowanie 
będą miały odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa 
polskiego.

56. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszych Warunków i 
zawartych Umów, do których niniejsze Warunki znajdują zastosowanie,  
strony zgodnie poddają pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu 
miejscowo  dla siedziby Usługodawcy (Poznań).

57. Gdyby okazało się, że niektóre ustalenia niniejszych Warunków albo 
zawartych na ich podstawie Umów są nieważne, ważność pozostałych 
postanowień nie jest przez to naruszona, chyba że nieważnością 
dotknięte są istotne postanowienia Warunków lub zawartej na ich 
podstawie Umowy albo też z treści Umowy lub wiadomego drugiej 
stronie zamiaru strony wynika, iż bez postanowień dotkniętych 
nieważnością nie zostałaby ona zawarta.

58. Nieważne postanowienia Warunków lub zawartej na ich podstawie 
Umowy zostaną zastąpione takimi ważnymi i skutecznymi 
postanowieniami, które w odniesieniu do wywieranych przez nie skutków 
gospodarczych i finansowych oraz zamiaru stron będą w maksymalnym 
stopniu zbliżone do postanowień dotkniętych nieważnością.

Ogólne Warunki Umów Ochrona danych osobowych (RODO)
Ogólne Warunki Umów cd.

1. Niniejsze ogólne warunki umów o świadczenie usług w zakresie 
rekalibracji („Warunki“) mają zastosowanie do wszystkich umów 
o świadczenie usług w zakresie rekalibracji („Umowa”) zawieranych 
pomiędzy Perschmann sp. z o. o. (Usługodawcą) a innymi podmiotami 
(Usługobiorcami), dalej zwanymi łącznie Stronami, w zakresie w jakim nie 
znajdują do nich zastosowania Ogólne Warunki Sprzedaży Usługodawcy. 
Przez usługę rekalibracji w rozumieniu Warunków należy rozumieć 
usługę kalibracji towarów używanych (nie nowych), bądź towarów 
nowych, lecz nabytych od innego podmiotu niż Usługodawca, bądź 
towarów nowych i nabytych od Usługodawcy na podstawie umów 
sprzedaży nie zawierających dodatkowego obowiązku Usługodawcy w 
postaci wykonania kalibracji towarów będących przedmiotem sprzedaży, 
niezależnie od tego czy Usługodawca w korespondencji z Usługobiorcą 
i dokumentach, o których mowa w pkt. 8-9 Warunków oraz w swoich 
dokumentach wewnętrznych posługuje się terminem „rekalibracja” 
czy „usługa rekalibracyjna” czy też terminem „kalibracja” czy „usługa 
kalibracyjna”. Usługodawca wykonuje usługi w zakresie rekalibracji we 
współpracy i za pośrednictwem spółki Perschmann Calibration GmbH z 
siedzibą w Braunschweig w Niemczech (dalej „Perschmann Calibration”), 
w jej laboratorium w Niemczech bądź w laboratoriach partnerskich 
Perschmann Calibration, o których mowa w pkt. 15 Warunków. 

2. Usługodawca wykonuje wskazane w pkt. 1 Warunków usługi 
wyłącznie na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 
(przedsiębiorców), z wyłączeniem osób fizycznych, prowadzących 
jednoosobową działalność gospodarczą, zawierających Umowę 
bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z 
treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru 
zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej 
przez nią działalności gospodarczej, wpisanego w Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej. Usługobiorca, zawierając Umowę 
z Usługodawcą, potwierdza, że prowadzi  działalność gospodarczą, 
a zawierana przez niego Umowa ma dla niego charakter zawodowy. 
Niniejsze Warunki nie mają w związku z tym zastosowania do 
konsumentów i do osób fizycznych prowadzących jednoosobową 
działalność gospodarczą, zawierających Umowę bezpośrednio 
związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, 
że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego 
w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności 
gospodarczej, wpisanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej. 

3. Warunki uważa się za wiążące, jeżeli zostały doręczone Usługobiorcy 
przed zawarciem Umowy lub podane mu do wiadomości w taki sposób, 
że mógł on z łatwością dowiedzieć się o ich treści. W szczególności 
warunki uznaje się za wiążące, jeżeli przed zawarciem Umowy 
Usługobiorca otrzymał wydany przez Usługodawcę katalog „Serwis 
Kalibracyjny” (w treści którego Usługodawca posługuje się zamiennie 
terminami  „rekalibracja” i „kalibracja” czy  „usługa rekalibracyjna” i 
„usługa kalibracyjna” a który ma zastosowanie do usług rekalibracji w 
rozumieniu Warunków), w którym Warunki te zostały umieszczone.

4. Zmiana Warunków dokonana w czasie trwania Umowy wiąże 
Usługobiorcę, jeżeli została mu doręczona, a Usługobiorca nie 
wypowiedział Umowy w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu 
zmienionych Warunków. 

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umów o świadczenie usług 
rekalibracyjnych zawartych pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą, a 
także odstąpienie od tej Umowy wymagają dla swej ważności formy 
pisemnej, z zastrzeżeniem oświadczenia Usługodawcy o odstąpieniu od 
Umowy zgodnie z pkt. 13 lub 14 Warunków, które może być złożone w 
formie dokumentowej pod rygorem nieważności. 

6. Prospekty handlowe, reklamy, cenniki, katalogi, informacje zawarte 
w mediach elektronicznych, jak również na nośnikach danych itp. 
stosowane przez Usługodawcę nie stanowią oferty zawarcia umowy 
o świadczenie usług w zakresie rekalibracji, lecz tylko zaproszenie do 
prowadzenia rokowań. 

7. Informacje, ilustracje, rysunki, dane dotyczące masy i wymiarów bądź 
inne dane techniczne, znajdujące się w katalogach, na nośnikach 
danych, w mediach elektronicznych i innych wysyłkach reklamowych 
oraz powoływane normy lub dane EN, DIN, VDE nie stanowią gwarancji 
(przyrzeczeń), lecz jednie informacje dotyczące właściwości, które 
do momentu dojścia Umowy do skutku mogą być w każdej chwili 
skorygowane. Dane techniczne zawarte w ofertach należy rozumieć 
jedynie jako informację dotyczącą właściwości, a nie jako gwarancję lub 
przyrzeczenie.

8. Zamówienie na wykonanie usługi rekalibracji, składane przez 
Usługobiorcę („Zamówienie”) stanowi ofertę zawarcia Umowy w 
rozumieniu kodeksu cywilnego („Oferta”). Oferta wymaga wyraźnego 
przyjęcia przez Usługodawcę, w szczególności w formie potwierdzenia 
otrzymania przyrządów, przeznaczonych do rekalibracji („potwierdzenie 
otrzymania towaru”). W razie wątpliwości uznaje się, iż otrzymanie 
podlegających rekalibracji  przyrządów  („Przyrządy”), wysłanych przez 
Usługobiorcę do Usługodawcy lub bezpośrednio do Perschmann 
Calibration i przystąpienie przez Usługodawcę, za pośrednictwem 
Perschmann Calibration, do realizacji zamówienia Usługobiorcy, stanowi 
potwierdzenie przyjęcia Oferty przez Usługodawcę. W przypadku 
wskazanym w zdaniu poprzednim Usługodawca na potwierdzeniu 
otrzymania towaru nie wskazuje ceny za usługę rekalibracji, lecz cena ta 
jest ustalana dla każdego Przyrządu w oparciu o cennik zamieszczony w 
katalogu „Serwis Kalibracyjny” i po wykonaniu usługi przeliczana z euro 
na złote polskie, zgodnie z  pkt. 22 Warunków,  przy czym do tej ceny  
mogą zostać doliczone dodatkowe koszty, o których mowa w pkt. 10, 
11, 23 Warunków („Koszty Dodatkowe” ). Ostateczna cena usługi wraz 
z wszelkimi Kosztami Dodatkowymi, jest wskazana na fakturze, o której 
mowa w pkt. 22  Warunków.

9. W przypadku zapytania ofertowego ze strony Usługobiorcy, Dział 
Sprzedaży Usługodawcy przygotuje indywidualną ofertę na usługę 
rekalibracji („Oferta Indywidualna”). Usługobiorca potwierdza przyjęcie 
Oferty Indywidualnej bądź składając na jej podstawie Zamówienie 
bądź przystępując do realizacji Umowy, w szczególności wysyłając 
Usługodawcy lub bezpośrednio Perschmann Calibration Przyrządy, 
których dotyczy Oferta Indywidualna, celem ich rekalibracji. Wskazane 
w Ofercie Indywidualnej ceny jednostkowe za usługę rekalibracji 
Przyrządów są ustalane w oparciu o podawane w euro ceny, 
zamieszczone w katalogu „Serwis Kalibracyjny” po przeliczeniu na 
złote polskie stosownie do pkt. 22 Warunków oraz mają  charakter 
szacunkowy, co oznacza, że nie uwzględniają możliwości doliczenia, po 
wykonaniu usługi, do ostatecznej ceny zleconej usługi Dodatkowych 

Kosztów. Ostateczna cena usługi rekalibracji wraz z wszelkimi Kosztami 
Dodatkowymi, jest wskazana na fakturze, o której mowa w pkt. 22 
Warunków. 

10. Usługobiorca akceptuje fakt, że w razie dostarczenia do Usługodawcy 
lub bezpośrednio do Perschmann Calibration, poza Przyrządami 
będącymi przedmiotem Oferty lub Oferty Indywidualnej, także 
dodatkowego wyposażenia czy przyrządów, np. dostarczonych w 
zestawie z Przyrządem, którego dotyczy Oferta lub Oferta  Indywidualna, 
które z uwagi na swoje właściwości również mogą być przedmiotem 
rekalibracji („Dodatkowe Elementy”), zostaną one również poddane 
usłudze rekalibracji. Zawarcie takich Dodatkowych  Elementów w 
przesyłce wysłanej przez Usługobiorcę do rekalibracji jest równoznaczne 
z zamówieniem ich rekalibracji przez Usługobiorcę, która zostanie 
wykonana zgodnie z cennikiem zamieszczonym w katalogu „Serwis 
Kalibracyjny”. Ostateczna cena wykonanej usługi rekalibracji zostanie 
wskazana na fakturze, o której mowa w pkt. 22  Warunków i obejmie 
dokonaną rekalibrację tak Przyrządu, którego dotyczyła  Oferta  lub 
Oferta Indywidualna, jak i Dodatkowych Elementów oraz ewentualne 
Dodatkowe Koszty i zostanie przeliczona z euro na złote polskie, zgodnie 
z  pkt. 22 Warunków.

11. Usługobiorca  akceptuje fakt, że po dostarczeniu do Usługodawcy lub 
bezpośrednio do Perschmann Calibration Przyrządu, którego dotyczy  
Oferta lub Oferta Indywidualna, może w wyniku przeprowadzenia jego 
oględzin zostać stwierdzona  konieczność dokonania dodatkowych, 
drobnych napraw, odpowiadających katalogowi Usług Dodatkowych, 
zawartych w katalogu „Serwis Kalibracyjny” („Usługi Dodatkowe”). 
Usługobiorca akceptuje fakt, że Usługi Dodatkowe zostaną wykonane 
przez Usługodawcę bez konieczności informowania o tym Usługobiorcy 
i uzyskiwania jego zgody, za wynagrodzeniem ustalanym w oparciu 
o zamieszczony w katalogu „Serwis Kalibracyjny” cennik jednostkowy 
Usług Dodatkowych. Ostateczna cena wykonanej usługi rekalibracji 
obejmie wówczas również cenę za Usługę Dodatkową, po przeliczeniu 
kwoty z euro na złote polskie i zostanie wskazana na fakturze, zgodnie z 
pkt. 22 Warunków.

12. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wycofania w każdym czasie 
ze swojej oferty katalogowej, umieszczonej w katalogu „Serwis 
Kalibracyjny” wybranych usług lub zastąpienia ich innymi oraz do zmiany 
właściwości usługi, co nie stanowi podstawy do wystąpienia przeciwko 
Usługodawcy z jakimikolwiek roszczeniami odszkodowawczymi przez 
Usługobiorcę. W sytuacji, kiedy taka usługa jest przedmiotem  Umowy, 
która nie została wykonana, odpowiednie zastosowanie znajdzie pkt. 14 
Warunków, chyba że strony dokonają zgodnie niezwłocznej, stosownej 
zmiany Umowy, uwzględniającej dokonane zmiany oferty katalogowej 
Usługodawcy.

13. Jeśli po zawarciu Umowy Usługodawca ustali w trakcie oględzin 
Przyrządu, będącego przedmiotem usługi rekalibracji, że z przyczyn od 
niego niezależnych nie może wykonać usługi objętej Ofertą lub Ofertą 
Indywidualną, może zaoferować Usługodawcy usługę alternatywną 
(„Oferta Usługi Alternatywnej”), np. zamiast usługi akredytowanej 
rekalibracji, usługę nieakredytowanej rekalibracji. Przyjęcie przez 
Usługobiorcę Oferty Usługi Alternatywnej w terminie zakreślonym przez 
Usługodawcę, ale nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia 
przez Usługodawcę, stanowić będzie zmianę Umowy. W przypadku 
nieprzyjęcia przez Usługobiorcę Oferty Usługi Alternatywnej w terminie 
wskazanym w zdaniu drugim, Usługodawca ma prawo w terminie 
kolejnych 7 dni od dnia upływu terminu wyznaczonego Usługobiorcy na 
przyjęcie Oferty Usługi Alternatywnej złożyć oświadczenie o odstąpieniu 
od Umowy. Wskazane w niniejszym punkcie działania Usługodawcy 
nie stanowią podstawy do wystąpienia przeciwko Usługodawcy z 
jakimikolwiek roszczeniami odszkodowawczymi przez Usługobiorcę.

14. Poza sytuacją, o której mowa w pkt. 13 Warunków, Usługodawca 
ma  prawo do odstąpienie od Umowy, gdy Perschmann Calibration 
poinformuje go, że z jakichkolwiek przyczyn nie wykona usługi 
rekalibracji. Wskazane w zdaniu poprzednim prawo do odstąpienia od 
Umowy przysługuje Usługodawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania 
bądź przez Usługodawcę, bądź przez Perschmann Calibration Przyrządu, 
będącego przedmiotem umówionej usługi rekalibracji. Skorzystanie 
przez Usługodawcę ze wskazanego w niniejszym punkcie Warunków 
prawa odstąpienia nie stanowi podstawy do wystąpienia przeciwko 
Usługodawcy z jakimikolwiek roszczeniami odszkodowawczymi przez 
Usługobiorcę.

15. Jeśli po zawarciu Umowy Usługodawca albo Perschmannn Calibration 
w trakcie oględzin Przyrządu ustali, że z przyczyn od nich niezależnych 
Usługodawca nie może wykonać usługi objętej Ofertą lub Ofertą 
Indywidualną, ani nie może złożyć Usługobiorcy Oferty Usługi 
Alternatywnej, natomiast zlecona usługa może zostać wykonana przez 
inne laboratorium, posiadające status Laboratorium Partnerskiego 
Perschmann Calibration („Laboratorium Partnerskie”), Usługodawca 
może poinformować o tej możliwości Usługobiorcę, przedstawiając 
ofertę cenową Laboratorium Partnerskiego i po uzyskaniu zgody 
Usługobiorcy w formie dokumentowej zlecić wykonanie usługi przez 
Laboratorium Partnerskie. W wyjątkowych, w szczególności nie 
cierpiących zwłoki przypadkach, Usługodawca może zlecić wykonanie 
usługi przez Laboratorium Partnerskie, nie przedstawiając Usługobiorcy 
wcześniej oferty cenowej Laboratorium Partnerskiego, bez konieczności 
uzyskania zgody Usługobiorcy. Cena wykonanej usługi Laboratorium 
Partnerskiego oraz koszty wysyłki Przyrządu, a także ewentualne Koszty 
Dodatkowe stanowić będą cenę ostateczną usługi, po przeliczeniu 
kwoty z euro na złote polskie, wskazaną na fakturze, zgodnie z  pkt. 22 
Warunków. 

16. Usługobiorca składając Ofertę lub przyjmując Ofertę Indywidualną 
oświadcza, że Przyrządy, w tym wchodząca w ich skład aparatura 
pomiarowa, przesłane w celu wykonania usług rekalibracyjnych, nie 
stanowią zagrożenia dla zdrowia ani nie zawierają substancji szkodliwych 
dla zdrowia. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odpowiedniego 
sprawdzenia Przyrządów na koszt Usługobiorcy w przypadku gdy 
kontrole niezbędne dla bezpieczeństwa elektrycznego nie zostały 
wykonane przez Usługobiorcę lub gdy Przyrządy nie były odpowiednio 
oznakowane. 

17. Razem z Ofertą lub potwierdzeniem przyjęcia Oferty Indywidualnej 
zgodnie z pkt. 9 Warunków, Usługobiorca zobowiązany jest przesłać 
Usługodawcy w formie pisemnej lub elektronicznej aktualny na dzień 
składania Oferty lub potwierdzenia przyjęcia Oferty Indywidualnej odpis 
z rejestru przedsiębiorców KRS, względnie zaświadczenie lub informację 
o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
chyba że Usługobiorca pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych 

z Usługodawcą, który jest już w posiadaniu wskazanych dokumentów, 
a dane w nich zawarte pozostają aktualne. W przypadku jakichkolwiek 
wątpliwości co do zupełności lub aktualności wpisów we wskazanych w 
zdaniu pierwszym niniejszego punktu dokumentach, Usługodawca może 
zażądać przesłania mu dodatkowo w formie pisemnej lub elektronicznej 
dodatkowych dokumentów, w szczególności odpisu decyzji o nadaniu 
Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) lub zaświadczenie wydane przez 
właściwy urząd statystyczny o numerze REGON.

18. Jeśli niniejsze Warunki nie przewidują innej formy lub strony wyraźnie nie 
postanowiły inaczej, wszelkie oświadczenia stron w toku prowadzonych 
negocjacji, w przypadku składania zamówienia i potwierdzenia przyjęcia 
towarów, jak również w toku wykonywania Umowy mogą być składane 
w formie pisemnej - listem poleconym przesłanym na adres drugiej 
strony lub za pomocą faksu na numer drugiej strony wskazany w 
pismach handlowych, ofercie, katalogach, cennikach itp. Dopuszcza się 
również wymianę korespondencji pocztą elektroniczną, o ile nie ma 
wątpliwości, iż wiadomość dotarła do adresata.

19. Umowa pomiędzy stronami jest zawarta, bądź gdy Usługodawca 
przyjmie Ofertę Usługobiorcy,  doręczając mu potwierdzenie 
otrzymania towarów, albo przystępując  do wykonania Umowy, bądź 
gdy Usługobiorca potwierdzi zgodnie z pkt. 9 Warunków przyjęcie 
Oferty Indywidualnej. W razie wątpliwości przyjmuje się, że dostarczenie 
przez Usługobiorcę Przyrządów do Usługodawcy lub bezpośrednio do 
Perschmann Calibration, celem ich rekalibracji, stanowi przyjęcie Oferty 
Indywidualnej Usługodawcy.

20. Jeżeli jednak Usługodawca przyjął Ofertę z zastrzeżeniem zmiany lub 
uzupełnienia, Umowa jest zawarta z chwilą zawiadomienia Usługodawcy 
o przyjęciu tej zmiany lub uzupełnienia przez Usługobiorcę. W wypadku 
złożenia Oferty Indywidualnej przez Usługodawcę może ona być przyjęta 
jedynie bez zastrzeżeń. Przyjęcie Oferty Indywidualnej, dokonane z 
zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia jej treści, poczytuje się za nową 
Ofertę. Usługodawca uzależnia zawarcie Umowy od zastosowania do niej 
Warunków, bez jakichkolwiek modyfikacji.

21. Umowa między stronami stosującymi różne ogólne warunki umów 
(wzorce umowne) nie obejmuje tych postanowień, które są ze sobą 
sprzeczne. Usługodawca zastrzega sobie w takim wypadku prawo do 
oświadczenia w ciągu 5 (pięciu) dni od doręczenia mu przez Usługobiorcę 
Oferty wraz ze wzorcem umownym, iż nie zamierza zawierać Umowy na 
warunkach określonych w zdaniu poprzedzającym. 

22. Ceny podane w katalogach Usługodawcy, w szczególności w  
katalogu „Serwis Kalibracyjny”, są podane w euro. Zapłata ceny za 
usługę rekalibracji Przyrządów i Dodatkowych Elementów, Usługę 
Alternatywną (dalej cena za usługę) oraz Koszty Dodatkowe, następuje 
w złotych polskich, chyba że Usługobiorca uzgodnił indywidualnie 
z Usługodawcą, że wszelkie zawierane między nimi Umowy będą 
rozliczane w euro. Z uwagi na powyższe i zmienny kurs euro, informacja 
przekazywana Usługobiorcy przez przedstawicieli Usługodawcy, 
zarówno bezpośrednia, jak i telefoniczna, dotycząca cen oferowanych 
przez Usługodawcę towarów ma charakter wyłącznie informacyjny i 
nie stanowi elementu Oferty Indywidualnej. W przypadku sporządzenia 
przez Usługodawcę Oferty Indywidualnej, zawiera ona ceny w złotych 
polskich, przeliczone według średniego kursu euro ogłaszanego w tabeli 
kursów NBP z dnia poprzedzającego sporządzenie Oferty Indywidualnej. 
Z kolei w przypadku gdy do zawarcia Umowy dochodzi w skutek 
złożenia przez Usługobiorcę Oferty i potwierdzenia otrzymania towaru 
przez Usługodawcę bądź  w skutek przystąpienia do wykonania Umowy 
przez Usługodawcę, przeliczenie ceny z euro na złote polskie następuje 
dopiero po wykonaniu usług objętych Umową, według średniego 
kursu euro ogłaszanego w tabeli kursów NBP z dnia poprzedzającego 
wprowadzenie do systemu ERP (SAP) Perschmann Calibration pozycji 
określonej jako zamówienie Usługobiorcy. Faktura, zawierająca 
ostateczną cenę za usługę, tj.  cenę za usługę z uwzględnieniem 
Dodatkowych Kosztów oraz ewentualnych kosztów transportu, o 
których mowa w pkt. 24 Warunków, powinna być wystawiona przez 
Usługodawcę nie później niż w terminie 7 dni od dnia wysłania lub 
wydania do rąk własnych Usługobiorcy zrekalibrowanych Przyrządów, po 
zgodnym z niniejszym punktem przeliczeniu ceny z euro na złote polskie.

23. Ceny podane w katalogach Usługodawcy, w szczególności w  katalogu 
„Serwis Kalibracyjny”, nie obejmują kosztów załadunku, wyładunku, 
ubezpieczenia, i innych podobnych należności. Ceny podane w 
katalogach nie obejmują również podatku od towarów i usług w 
wysokości określonej na podstawie odrębnych przepisów. Wskazane 
w niniejszym punkcie koszty, stanowiące Koszty Dodatkowe, w razie 
ich poniesienia przez Usługodawcę w związku z wykonaniem Umowy 
oraz wskazany podatek od towarów i usług, winny być uwzględnione 
w ostatecznej cenie za usługę na fakturze, o której mowa w pkt. 22 
Warunków.

24. Jeżeli wartość  usługi, będącej przedmiotem zawartej Umowy, nie 
przekracza 400 zł netto, koszty transportu Przyrządów ponosi 
Usługobiorca (koszty te określane są w zależności od rodzaju Przyrządów 
przekazanych do rekalibracji i jeśli nie postanowiono inaczej, wynoszą 30 
zł netto). W pozostałym zakresie koszty transportu Przyrządów ponosi 
Usługodawca.

25. Zapłata ceny za usługę następuje przelewem na rachunek bankowy 
Usługodawcy wskazany w fakturze, o której mowa w pkt. 22 Warunków. 
Termin zapłaty jest określony na fakturze, o której mowa w pkt. 22 
Warunków i biegnie od dnia wystawienia tej faktury. 

26. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku Usługodawcy.

27. Jeżeli Usługobiorca odmówi przyjęcia Przyrządów po wykonaniu usługi 
rekalibracji („zrekalibrowanych Przyrządów”) zobowiązany jest to zapłaty 
kary umownej w wysokości 5% ostatecznej ceny netto wskazanej na  
fakturze, o której mowa w pkt. 22 Warunków. Jeżeli szkoda wyrządzona 
Usługodawcy przewyższy wysokość kary umownej, o jakiej mowa 
w zdaniu poprzednim, może on dochodzić od Usługobiorcy różnicy 
pomiędzy wysokością uiszczonej kary a rzeczywiście poniesioną  szkodą. 
Nadto, w przypadku opóźnienia dostawy zrekalibrowanych Przyrządów 
na skutek okoliczności, za którą odpowiada Usługobiorca, Usługobiorca 
jest zobowiązany pokryć wszelkie powstałe w związku z powyższym 
koszty.

28. Każda faktura, o której mowa w pkt. 22 Warunków, powinna zawierać 
oznaczenie  Usługodawcy, Usługobiorcy, datę wystawienia, termin i 
sposób płatności, numer zamówienia nadany przez Usługodawcę lub 
Perschmann Calibration, numer rachunku bankowego  Usługodawcy.

Ochrona danych 
osobowych (RODO) 
Poniżej informujemy Państwa, jakie dane przetwarzamy, gdy 
zamawiają Państwo towary i usługi lub kontaktują się z 
nami oraz jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu 
do Państwa danych osobowych. W przypadku korzystania 
z innych ofert, np. ze sklepu internetowego, obowiązują 
dodatkowo zamieszczone tam wskazówki dotyczące ochrony 
danych. 

Podmiot przetwarzający dane osobowe 

Informacje o podmiocie odpowiedzialnym za przetwarzanie 
danych są dostępne pod adresem www.perschmann.pl.  
W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych, 
odwołania udzielonej zgody lub sprzeciwu wobec konkretnej 
formy wykorzystania danych osobowych, można w każdej 
chwili skontaktować się z naszą firmą pod adresem: rodo@
perschmann.pl 

Przetwarzanie Państwa danych 

Gromadzimy i przetwarzamy dane, które przekazują nam 
Państwo w ramach zamówienia lub podczas nawiązywania 
kontaktu (np. telefonicznie lub drogą mailową). Dane te 
wykorzystujemy do realizacji złożonego zamówienia 
i opracowania związanych z nim zapytań. W zakresie 
niezbędnym do realizacji dostawy zamówionego towaru, 
przekazujemy Państwa dane firmie spedycyjnej, której 
zlecono dostawę. Podstawą prawną przetwarzania danych 
jest art. 6 ust. 1 b) RODO (wykonanie umowy i czynności 
przed umownych).

W celu ochrony przed stratami z tytułu nieściągalnych długów 
zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia wiarygodności 
kredytowej. Jeżeli stwierdzona wiarygodność kredytowa 
nie spełni naszych wymagań, zastrzegamy sobie prawo 
do zażądania bezpiecznej formy płatności (np. przedpłata) 
lub odmowy zawarcia umowy. W celu sprawdzenia 
wiarygodności kredytowej przekazujemy Państwa dane 
osobowe odpowiednim agencjom informacyjnym.  
W przypadku realizacji niezgodnej z umową przekazujemy 
odpowiednie informacje w celu ochrony uzasadnionych 
interesów osób trzecich. Przegląd agencji informacyjnych, 
z którymi współpracujemy, znajdą Państwo pod adresem 
www.perschmann.pl. Podstawą prawną przetwarzania 
Państwa danych jest art. 6 ust. 1 f ) RODO o unikaniu roszczeń  
w związku z uzasadnionymi interesami osób trzecich.

W momencie złożenia u nas zamówienia zapisujemy 
szczegóły zamówienia oraz Państwa dane kontaktowe w 
naszej bazie danych klientów i rejestrujemy jako istniejącego 
klienta. W niektórych przypadkach takich jak prowadzenie 
działań marketingowych własnych produktów i usług z 
wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (jeżeli 
chcemy wysłać do Państwa newsletter/ofertę drogą 
elektroniczną na adres mailowy lub za pośrednictwem 
SMS), poprosimy o Państwa zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych przed wysłaniem takich informacji. Podstawa 
prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172 Prawo 
telekomunikacyjne w zw. z art. 1 O ust. 2 ustawy o świadczeniu 
usług droga elektroniczną. 

Przechowujemy Państwa dane przez okres niezbędny do 
realizacji zamówienia i związanych z nim usług (np. realizacji 
gwarancji) lub dopóki mamy uzasadniony interes w ich 
dalszym przechowywaniu. We wszystkich innych przypadkach 
usuniemy Państwa dane osobowe, z wyjątkiem informacji, 
które mogą być konieczne do zachowania umownych lub 
ustawowych (np. wynikających z przepisów podatkowych lub 
handlowych) okresów przechowywania (np. faktury). 

Przekazywanie danych

W rzadkich przypadkach przekazujemy dane związane 
z Państwa zamówieniem podmiotom trzecim (np. firmom 
spedycyjnym, dostawcom usług płatniczych, agencjom 
informacyjnym), o ile jest to konieczne do realizacji zamówienia 
lub płatności, do ochrony naszych uzasadnionych interesów 
lub do opracowania Państwa sugestii. Z podmiotami trzecimi, 
które na nasze zlecenie przetwarzają dane, zawieramy umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

Państwa prawa 

Na żądanie udzielamy informacji, czy i jakie dane na Państwa 
temat są przez nas przechowywane oraz czy zostały one 
przekazane podmiotom trzecim. Jeżeli spełnione są 
wymogi prawne, mają Państwo również prawo do żądania 
poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. 
Mają Państwo również prawo do otrzymania od nas swoich 
danych, które nam Państwo udostępnili. Poza tym mają 
Państwo możliwość złożenia skargi do właściwego organu 
nadzorczego ds. ochrony danych.
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Internetowy niezbędnik – najważniejsze linki
Dostępne online

Potrzebują Państwo wygodnego dostępu do istotnych 

informacji? 

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej:  

https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/perp/uslugi/

kalibracja/e/28252/?tId=661

Najważniejszy informacje na jednej stronie.

Formularz listy wysyłkowej kalibracji – do 
wypełniania na ekranie znajdą Państwo w sekcji 
pobieranie na stronie 
https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/perp/
uslugi/kalibracja/e/28252/?tId=661

Można przejść na nią bezpośrednio używając kodu QR:

Współpraca z  

Serwis kalibracyjny
08/2022 – 07/2023

Szybko, łatwo i zgodnie z wymogami audytu

Reguły orzekania  
zgodności

Rekalibracja (Katalog) Akredytacja DAkkS
Lista wysyłkowa kalibracji
(formularz)

https://www.hoffmann-group.com/ 
PL/pl/perp/uslugi/kalibracja/
e/28252/?tId=661

https://www.hoffmann-group.com/PL/
pl/perp/uslugi/kalibracja/e/28252/

https://www.hoffmann-group.com/PL/
pl/perp/doradztwo-i-wsparcie/pobierz/
certyfikaty/e/63863/?tId=491

https://www.hoffmann-group.com/PL/ 
pl/perp/uslugi/kalibracja/
e/28252/?tId=661

!

trendic® hub

https://www.trendic-hub.pl



Perschmann Calibration GmbH 
Hauptstraße 46 d 
38110 Braunschweig  | Niemcy

www.perschmann-calibration.de

Telefon + 49 5307 933-200 
Faks + 49 5307 933-191 
E-Mail kalibrieren@perschmann-calibration.de

Wykonawca usługi kalibracyjnej:

Perschmann Sp. z o.o.
ul. Ostrowska  364
61-312 Poznań

Telefon +48 61 63095-58 
Faks +48 61 63095-09 
E-Mail serwis@perschmann.pl

Od poniedziałku do czwartku jesteśmy
do Państwa dyspozycji  w godzinach  
od 08.00 do 16.00, a w piątki do godziny 15.00.

www.perschmann.pl

Szybko, łatwo i zgodnie z wymogami audytu.


