
Reguły orzekania zgodności / niezgodności ze specyfikacją, dla kalibracji DAkkS i zakładowej (VDI)
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 klien-
tom jako standard, na bazie normy DIN EN ISO 14253-1.

Prosimy o dokonanie wyboru swoich reguł orzekania zgodności 
dotyczących kalibracji DAkkS i kalibracji zakładowej (VDI) poprzez 
zakreślenie odpowiedniej opcji - czyli o wybór jednej reguły dla 
kalibracji DAkkS i jednej dla kalibracji VDI. Następnie prosimy o 
przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza drogą mailową: 
kalibracja@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 wzorcowa-
nia 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.

WAŻNA INFORMACJA 
Jeśli nie otrzymamy od Państwa informacji na temat wyboru reguły, 
wariantem standardowym oceny jest dla nas zawsze: w przypadku 
kalibracji DAkkS:  P – DAKKS – 17025 – 02 , a w przypadku kalibracji 
zakładowej (VDI):  P – VDI – 17025 – 01.

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

Formularz: Reguły orzekania zgodności / niezgodności

Firma (adres)

Osoba kontaktowa 

Data

Nr klienta  

Podpis  

P – VDI – 17025 – 01

P – DAKKS – 17025 – 01

P – VDI – 17025 – 02

P – DAKKS – 17025 – 02

P – VDI – 17025 – 05

P – DAKKS – 17025 – 05

P – VDI – 17025 – 04

P – DAKKS – 17025 – 04

P – VDI – 17025 – 03

P – DAKKS – 17025 – 03

Reguły orzekania zgodności:  Ocena klienta:

Dopuszczony do 
eksploatacji

Warunkowo dopuszczony 
do eksploatacji

Warunkowo dopuszczony 
do eksploatacji

Niedopuszczony do 
eksploatacji  

LSL USLZakres pomiarowy

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

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

Wynik kalibracji:

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

Zakres pomiarowyLSL USL


