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Oferta lunii Martie

Pentru comenzile de calibrare a Plăcii Zorn plasate până pe data de 31.03.2021, veți

beneficia de un discount de 15% față de tarifele practicate.

Pentru o ofertă personalizată pentru calibrarea echipamentului dumneavoastră, va

invităm sa ne trimiteți o solicitare aici:

 

Importanța calibrării plăcii Zorn
 

Prin cele peste 11.000 de bucăți de Plăci dinamice Zorn vândute în toată lumea,

producătorul Zorn Instruments a impus echipamentul pe care l-a creat în

toată industria construcțiilor.

Constructorii și beneficiarii deopotrivă folosesc acest instrument pentru o măsurare

rapidă, facilă și de încredere a gradului de compactare.

Prin urmare, calibarea echipamentului – Placa dinamică Zorn – a fost și rămâne o

lucrare cu implicații importante și pe scara largă asupra calității, stabilității,

corectitudinii și trasabilității rezultatelor obținute în măsurători.

Calibrarea Plăcii dinamice Zorn este obligatoriu a fi făcută conform specificațiilor

producătorului la intervale de timp (12 luni) sau după un număr de utilizări sau ori de

câte ori este necesar.

Fiecare calibrare este făcută pe standuri aprobate BASt și în conformitate cu TP BF -

StB Part B 8.4, după care se eliberează un Certificat de Calibrare. Producătorul Zorn

Instruments nu recomandă și nu garantează altă metoda de echivalare a calibrării

sau calibrări care nu respectă cerințele TP-BF - StB Part B 8.4. 

Calibrarea confirmă funcționarea precisă și corectă a echipamentului, conform

cerințelor BASt și proiectarea corectă conform standardelor mecanismului, tehnologiei

de măsurare și stocarea datelor de măsurare în baza de date cerută de către client.

Calibrarea Plăcii dinamice Zorn în standul intern Zorn Instruments aprobat

BASt, conform TP BF - StB Part B 8.4.

Share Forward Share

Copyright © 2021 TECNOSERVICE EQUIPMENT, All rights reserved.

 

 

 

 
 

Solicită ofertă pentru calibrarea Plăcii Zorn
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