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PROVOZ ELEKTROTECHNICKÝCH DÍLEN 
Kalibrační laboratoř se zabývá kalibrací elektrických měřících přístrojů a je držitelem osvědčení  

o akreditaci dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.  

Středisko vlastní akreditaci na stejnosměrné napětí, střídavé napětí, stejnosměrný proud, střídavý 

proud, stejnosměrný odpor a střídavý odpor. 

Dle požadavků zákazníka provádíme v laboratoři úpravu stupnic neboli cejchování elektrických 

měřících přístrojů. 

PŘEDMĚT MĚŘENÍ A KALIBRACE:  

 Analogové a číslicové multimetry, voltmetry, ampérmetry 

 Kalibrátory a zdroje napětí, proudu 

 Ohmmetry, odporové dekády a odporové normály 

 Analogové a číslicové klešťové přístroje 

 Revizní přístroje 

TECHNICKÉ VYBAVENÍ: 

Hlavní etalony: 

 Multifunkční kalibrátor M140 Meatest 

 Multimetr HP 34401A  

 Odporová dekáda M – 106 R 

 Odporová dekáda Typ 1 

 Odporová dekáda M 109 R 

 Měřící transformátor proudu TL 20 

Etanoly odporu:  

  hodnoty 0,001 Ω;  0,01 Ω;  0,1 Ω;  1 Ω

AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ PRO CEJCHOVÁNÍ  

A KALIBRACI PŘÍSTROJŮ PRO MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH VELIČIN 

  

Pracovní etalony: 

 Kalibrátor P – 110X 

 Multimert M1 T290 

 Analogový ampérmetr FL 21 
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PROVOZ MECHANICKÝCH DÍLEN 

Kalibrační laboratoř se zabývá kalibrací délkových měřidel a je držitelem osvědčení o akreditaci v 

oboru měřené veličiny délka pro posuvná měřidla a třmenové mikrometry dle ČSN EN ISO/IEC 

17025:2005.  

Středisko vlastní akreditaci na posuvná měřidla, mikrometry do délky 500 mm a lístkové 

spároměrky 0,02 – 4 mm. 

Zabezpečování návaznosti měřidel je v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb. o metrologii. 

PŘEDMĚTY MĚŘENÍ A KALIBRACE - NAPŘÍKLAD: 

 Posuvná měřidla  

 Třmenové mikrometry 

 Číselníkové úchylkoměry 

 Lístkové spároměrky 

 Úhloměry 

 Závitové trny a kroužky  

 Koncové měrky 

 Mikrometrické dutinoměry 

 Šablony na SMS 

 Hladké kalibry 

 Vodováhy 

 Pravítka rovnosti 

 Měřidla zkroucení kolejnic 

 Měřící pásma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ DÉLKOVÝCH MĚŘIDEL 



 

TECHNICKÉ VYBAVENÍ: 

Délkoměr CARL ZEISS JENA – ULM 01-600C 

 rozsah: 0 – 600 mm 

 rozlišení: 0,0001 mm 

 nejistota měření: 0,001 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souřadnicový přístroj MITUTOYO BH 710 

 max. rozměry měřených vzorků: x = 600 mm, y = 900 mm, z = 500 mm 

 hmotnost měřených vzorků mmax = 50 kg 

 přesnost měření: 0,005 mm (lapovaný povrch) 

 přesnost měření: 0,02 – 0,03 mm (broušený povrch) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKREDITOVANÁ KALIBRAČNÍ LABORATOŘ DÉLKOVÝCH MĚŘIDEL 



 

PROVOZ ZÁMEČNICKÝCH DÍLEN 

Kalibrační laboratoř se zabývá kalibrací vah mechanických a tenzometrických v třídách přesnosti  

2, 3, 4 dle ČSN 45501/OOP. 

Kalibrace váhy neznamená automaticky také seřízení váhy, proto toto středisko navazuje na skupinu 

opravářů vah, kde se řídíme požadavky metrologů daných firem a provozů TŽ, a.s. Třinec. 

Ke každé kalibraci se vystaví kalibrační list a záznam do kalibrační karty. Požaduje-li zákazník tyto 

služby od akreditované laboratoře, spolupracujeme s Českým metrologickým institutem v Opavě. 

PŘEDMĚT MĚŘENÍ A KALIBRACE: 

 Mechanické váhy 

 Tenzometrické váhy 

 Závaží 3., 4. a 5. řádu 

 Závaží kontrolní (provozní) 

 

 

Kalibrace se provádí na 2 ks etalonových rovnoramenných vah a jedné váze závažové decimální do 

maximální hmotnosti závaží 5000 kg s použitím etalonového závaží. 

Předmětem kalibrace tohoto střediska jsou také silniční a kolejové váhy. 

 

 

 

 

 

 

TECHNICKÉ VYBAVENÍ: 

 etalonové závaží 3. řádu / F2 

 etalonové závaží 4. řádu / M1   

 tárovací vůz o hmotnosti 72 000 kg 

Technické vybavení je kalibrované u ČMI Opava, v jimi stanovených pravidelných periodách. 

 

KALIBRAČNÍ LABORATOŘ VAH 

 



 

 

 

 

 

Veškeré měřící služby lze provést na základě Vašich požadavků po konzultaci s pracovníky 

měřícího centra. Po kalibraci měřicího přístroje v naší kalibrační laboratoři, obdržíte Kalibrační list, 

standardně obsahující tabulky naměřených hodnot s nejistotami měření. 

 
 

Strojírny a stavby Třinec a.s. 

Průmyslová 1038, Staré město 
739 61 Třinec 
Česká republika 

www.sas-trinec-cz 

Kontakt 
Tel.: +420 558 532 316 
Tel.: +420 558 535 640 
Fax: +420 558 321 328 
info@sas-trinec.cz 
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