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Wzorcowanie aparatury pomiarowej

Zajmujemy się obsługą metrologiczną szerokiego asortymentu 

aparatury pomiarowej począwszy od podstawowych przyrządów 

analogowych i cyfrowych takich jak: amperomierze, woltomierze, 

watomierze, multimetry, mierniki rezystancji, źródła napięcia i prądu.

Dokonujemy również wzorcowania zaawansowanych technologicznie 

przyrządów i urządzeń mierzących wielkości elektryczne na przykład: 

analizatory sieci, rejestratory, testery specjalistyczne, mierniki 

parametrów sieci energetycznej i inne.

Szczególnie polecamy Państwu nasze prace dotyczące aparatury 

wysokonapięciowej m.in pomiary próbników napięcia, stacji 

probierczych.

Oferta Laboratorium najczęściej obejmuje wzorcowanie i sprawdzenie (weryfikację) wyników uzyskanych, 

z odniesieniem do parametrów deklarowanych, realizowane na potrzeby potwierdzenia metrologicznego 

w myśl wymagań normy PN-EN ISO 10012:2004.

Spośród pełnego zakresu działalności Laboratorium wyodrębniono 

jego część i akredytowano na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 

17025:2005. Status akredytowanego laboratorium potwierdza 

Certyfikat i Zakres akredytacji Nr AP 063 wydany przez Polskie 

Centrum Akredytacji.

Oferowane usługi realizujemy głównie w siedzibie naszej firmy, 

w dostosowanych odpowiednio pomieszczeniach laboratoryjnych. 

Gdy zachodzi taka konieczność prace możemy realizować u klienta, 

w miejscu użytkowania obiektu usługi.

Świadczymy również usługi w zakresie 

doradztwa technicznego dotyczącego 

prawidłowego doboru, wykorzystania 

i utrzymania sprzętu pomiarowego.
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Wzorcowanie aparatury wysokonapięciowej, pomiarowej i probierczej

Wykonujemy usługi z zakresu wzorcowania aparatury pomiarowej i probierczej wysokiego napięcia, 

dla niżej wymienionych przyrządów i urządzeń:

kilowoltomierze,

aparaty do badania oleju (np. ABO, PGO),

aparaty do badania kabli (np. ABK),

urządzenia i stacje probiercze.

Cykliczne korzystanie z naszych usług daje użytkownikowi aparatury 

pomiarowej i probierczej możliwość potwierdzenia bezpieczeństwa 

i wiarygodności pomiarów wysokonapięciowych, wykonywanych w ramach 

bieżących prac eksploatacyjnych.

Wieloletnie doświadczenia nabyte przy realizacji usług w tej dziedzinie 

pozwoliły personelowi Laboratorium uzyskać wysoki stopień kompetencji 

i specjalizacji. Posiadamy również doświadczenie w zakresie pomiarów 

elektryczności statycznej.

Dysponujemy wyposażeniem pomiarowym zapewniającym możliwość realizacji 

wzorcowań w następujących zakresach:

do 200 kV (AC/DC),

do 400 kV (DC).

Wymienione prace wykonujemy w miejscach 

wskazanych przez Zleceniodawcę, 

a w uzasadnionych sytuacjach oczekujemy od 

użytkownika obiektu usługi dostarczenia go do siedziby naszego 

Laboratorium.

W ramach akredytacji – Nr AP 063 – Laboratorium wykonuje wzorcowanie 

urządzeń i układów probierczych wysokiego napięcia w zakresie do 100 kV 

AC i DC.
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Wzorcowanie analizatorów jakości energii

Laboratorium Przyrządów Pomiarowych oferuje usługę wzorcowania 

mierników i analizatorów jakość energii. Usługa realizowana jest 

przy wykorzystaniu sygnałów testowych uwzględniających wytyczne 

szeregu norm: PN-EN 50160, PN-EN 62586, PN-EN 61000-4-30, 

PN-EN 61000-4-15, PN-EN  61000-4-7. Wykonujemy wzorcowanie 

analizatorów jakości energii m.in. takich firm jak: A-Eberle, Fluke, 

Gossen Metrawatt, Sonel i innych. 

Usługę wzorcowania analizatorów jakości energii wykonujemy w dwóch wariantach:

Wzorcowanie analizatorów jakości energii obejmującą wymagane parametry związane z napięciem

i prądem. Usługa obejmuje wzorcowanie następujących parametrów: wartości skuteczne prądów 

i napięć, THD napięcia i prądu, wyższe harmoniczne i interharmoniczne prądu i napięcia, asymetria 

napięcia, wskaźnik migotania światła (ang. flicker) P  i P , zapady i zaniki napięcia, moc czynna P, st lt

moc bierna Q, moc pozorna S, współczynnik mocy cosφ i PF, wahania częstotliwości napięcia.

Wzorcowanie analizatorów jakości zasilania obejmującą parametry związane napięciem. Usługa 

obejmuje wzorcowanie następujących parametrów: wartości skuteczne napięć, THD napięcia, wyższe 

harmoniczne i interharmoniczne napięcia, asymetria napięcia, wskaźnik migotania światła (ang. flicker) 

P  i P , zapady i zaniki napięcia, wahania częstotliwości napięcia.st lt

Wzorcowanie analizatorów jakości energii wykonujemy 

w laboratorium w Gliwicach oraz bezpośrednio u klienta. 

W ramach oferowanej usługi zapewniamy wzorcowanie analizatorów jakości energii i jakości zasilania 

w następujących zakresach:

Nazwa wielkości fizycznej Zakres pomiarowy

Napięcie przemienne AC, f = 50 Hz 10 mV do 1000 V 

Prąd przemienny AC, f = 50 Hz 0,1 mA do 1000 A

Częstotliwość podstawowego sygnału 50 Hz

Współczynnik THD U 0 do 130% dla 100 V

Współczynnik THD I 0 do 130% dla 10 A 

Wyższe harmoniczne napięcia do 60 harmonicznej dla 100 V UL-N

Wyższe harmoniczne prądu do 60 harmonicznej dla 10 A

Wyższe interharmoniczne napięcia do 60 harmonicznej dla 100 V UL-N

Wyższe interharmoniczne prądu do 60 harmonicznej dla 10 A

Asymetria napięcia 0 do 15%

Moc czynna, bierna, pozorna 0 do 25 A, 0 do 300 V

Wahania częstotliwości 40 do 60 Hz

Współczynnik mocy cosφ, PF 0 do 1

Wskaźnik migotania światła (flicker) P , P 0,1 do 20st lt

Zapady i zaniki napięcia 0 do 100%, 0,01 do 999 s

Obecnie trwają prace mające na celu uzyskanie akredytacji w Polskim Centrum Akredytacji 

na usługę wzorcowania mierników jakości energii zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025.
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