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Laboratorium

Akredytowane
  Laboratorium Pomiarowe 

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące wzorcowania, 
rekalibracji lub naprawy urządzeń prosimy o kontakt:

e-mail: laboratorium@wikapolska.pl

telefon:
 � 54 23 01 551 - woj. lubuskie, dolnośląskie, opolskie
 � 54 23 01 552 - woj. mazowieckie, warmińsko-mazurskie,

podlaskie
 � 54 23 01 553 - woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie,

łódzkie
 � 54 23 01 554 - woj. małopolskie, podkarpackie, lubelskie
 � 54 23 01 557 - woj. śląskie, świętokrzyskie
 � 54 23 01 643 - woj. zachodniopomorskie, wielkopolskie

W celu zgłoszenia wyrobu do certyfikacji należy wypełnić  
formularz dostępny na stronie internetowej www.wikapolska.pl 
i wysłać na adres: laboratorium@wikapolska.pl



Wzorce w akredytowanym laboratorium WIKA Polska

 
 � Wzorcowanie urządzeń bez akredytacji PCA  

w zakresie od -0,1 do 250 MPa
 � Certyfikat sprawdzenia 3.1
 � Certyfikat fabryczny 2.2
 � Certyfikat kalibracji według DKD/DAkkS 
 � Naprawę urządzeń z Grupy WIKA
 � Adjustację przyrządów do pomiaru ciśnienia

Akredytowane laboratorium pomiarowe firmy WIKA Polska świadczy 
usługi wzorcowania urządzeń do pomiaru ciśnienia w zakresie: 
-0,1 … + 250 MPa. Nasze laboratorium spełnia wymagania normy 
PN-EN ISO/IEC 17025 i posiada akredytację Polskiego Centrum 
Akredytacji, numer certyfikatu AP 160. Dzięki zaawansowanym 
urządzeniom wzorcowym oraz wysokiej zdolności pomiarowej 
CMC, gwarantujemy najwyższą jakość świadczonych usług. Nasze 
kompetencje potwierdza 100 - letnie doświadczenie w produkcji 
i kalibracji urządzeń pomiarowych. Jako producent aparatury 
kontrolno-pomiarowej  dajemy  Państwu dodatkowo możliwość 
naprawy i adjustacji urządzeń w celu przywrócenia ich pełnej 
funkcjonalności.

W zakresie laboratorium akredytowanego świadczymy usługi 
wzorcowania dla:

 � ciśnieniomierzy sprężynowych
 � ciśnieniomierzy elektronicznych 
 � manometrów z separatorem
 � przetworników ciśnienia
 � kalibratorów ciśnienia

 

Zakres naszej akredytacji dostępny jest pod poniższym linkiem: 
https://www.wikapolska.pl/service_pca_pl_pl.WIKA 

Cennik  Wzorcowanie przyrządów pomiarowych

Poza obszarem akredytacji oferujemy

*Wszystkie ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23% VAT

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej 
w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego

Rodzaj urządzenia Klasa 
dokładności

Cena  PLN*

Z akredytacją
PCA

Bez akredytacji
PCA

-0,1 ... 250 MPa -0,1 ... 250 MPa

 � ciśnieniomierze 
sprężynowe

 � ciśnieniomierze  
elektroniczne

 � przetworniki 
ciśnienia

 � kalibratory 
ciśnienia

>1,0 87,38 46,26

=1,0 91,80 51,40

0,6 ≥ ... ≥ 0,25 143,92 82,24

0,25 >... ≥ 0,1 442,04 359,80

< 0,1 na zapytanie na zapytanie


