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Varmista datan pitkäaikainen luotettavuus

Miksi kannattaa kalibroida
Vaisalan mittalaitteet ovat 
markkinoiden tarkimpia ja 
parhaimpia, ja ne sopivat useisiin 
erityyppisiin sovelluksiin.

Kaikkien mittalaitteiden tuloksissa 
esiintyy ajan mittaan ryömintää. 
Ryöminnän syynä saattaa olla 
ympäröivässä ilmassa oleva lika ja 
kemikaalit tai pelkästään lämpötilan 
vaihtelu.

Säännöllisellä kalibroinnilla voidaan 
hallita ryömintää ja todentaa, että 
mittalaitteet toimivat annettujen 
spesifikaatioiden mukaisesti.

Oikean kalibrointilaboratorion ja 
huoltopalvelun tarjoajan valinta voi 
olla yhtä tärkeää koko elinkaaren 
kestävän tarkan ja luotettavan 
mittaustiedon kannalta kuin itse 
laitteen valinta. 

Kalibrointilaboratoriomme aloittivat 
toimintansa jo 1958. Parannamme 
jatkuvasti teknologiaa, toimitiloja ja 
suorituskykyämme tarjotaksemme 
laadukkaita palveluja, joita olet 
tottunut Vaisalalta saamaan.

Akkreditoitu kalibrointi
Monilla teollisuuden aloilla on 
noudatettava viranomaisvaatimuksia 
ja niiden kautta tulevia tiukkoja 
laatustandardeja. Vaisalan 
kalibrointipalvelut ovat maailman 
johtavien akkreditoijien hyväksymiä. 
Kansainvälisellä ISO/IEC 17025 
-standardilla akkreditoidaan 
testaus- ja kalibrointilaboratorioiden 
mittasuureita.

Standardikalibrointi
Mittalaitteillemme tehdään 
standardikalibrointi ennen kuin 
ne toimitetaan tehtaaltamme. 
Kalibrointipisteet vaihtelevat 
tuotekohtaisesti. Jotta mittalaitteen 
luotettavuus säilyy ja ryömintää 
voidaan hallita, vastaava kalibrointi 
voidaan ostaa myöhemminkin.  

Standardikalibrointimme ovat 
jäljitettävissä kansallisiin ja 
kansainvälisiin standardeihin, ja ne 
täyttävät ISO 9001 -laatustandardin 
vaatimukset.  Yhdysvalloissa 
sijaitsevan huoltokeskuksen 
kalibrointipalvelut  täyttävät lisäksi 
ANSI/NSCL Z540.1 -vaatimukset.

Tarkimmatkin mittalaitteet vaativat säännöllistä kalibrointia ja huoltoa,  
jotta niiden mittaustulokset pysyvät mahdollisimman tarkkoina.  

Vaisalan kalibrointipalveluun 
sisältyy:

▪ Kalibrointi Vaisalan ennakkoon 
määrittelemissä tai asiakkaan 
valitsemissa pisteissä laitteen 
mittausalueen puitteissa. 

▪ Mittalaitteen säätäminen  

▪ Jäljitettävyys alan 
tunnustettuihin standardeihin

▪ Kalibrointitodistus

▪ Huoltoraportti

▪ Kuluvat osat

▪ Toiminnallisuuden testaus 
valmistajan määritelmien 
mukaan

Kalibroinnin käsitteitä

▪ Kalibrointi – mittalaitteen 
lukeman vertaaminen 
referenssilaitteen lukemaan ja 
tuloksen dokumentointi.

▪ Säätö  – mittalaitteen lukeman 
muuttaminen vastaamaan 
referenssilaitteen näyttämää 
lukemaa.

▪ Jäljitettävyys  – jäljitettävä 
mittaus voidaan linkittää 
asianmukaisiin kansallisiin tai 
kansainvälisiin standardeihin 
käyttämällä dokumentoitua ja 
katkeamatonta vertailuketjua.

▪ Mittaustuloksen epävarmuus  
– lasketaan yleensä kolmen 
eri tekijän perusteella: 
referenssilaite, kalibroitava 
laite sekä käytetty 
kalibrointimenetelmä.   

▪ Kalibrointiväli – mittalaitteen 
peräkkäisten kalibrointien 
välinen aika.
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Kalibrointi asiakkaan 
valitsemissa pisteissä
Mikäli halutaan valita juuri 
tietyt kalibrointipisteet laitteen 
mittausalueelta, tarjoamme myös 
kalibrointia asiakkaan valitsemissa 
pisteissä.  Kun laitteesi kalibroidaan 
ja viritetään sen käyttöympäristön 
kannalta kriittisissä pisteissä, 
mittauksen tarkkuus ja luotettavuus 
voidaan taata käyttämässäsi 
sovelluksessa.  

Kalibrointi osana 
korjauspalveluja
Jos mittalaitteesi tarvitsee korjausta, 
voit jättää sen meidän huoleksemme. 
Palvelumme sisältää mittalaitteen 
korjaamisen alkuperäisosilla, 
toiminnan testauksen ja tarvittavan 
kalibroinnin. Mittalaite palautetaan 
sen alkuperäisten määritelmien 
mukaisessa kunnossa.

Laitevalmistajana panostamme laadukkaisiin  huoltopalveluihin, jotta asiakkaamme saavat parhaan mahdollisen hyödyn 
mittalaitteistaan. Siksi tarjoamme kahta huoltopalveluvaihtoehtoa: Premium Care ja Calibration Care.

Anna meidän huolehtia laitteistasi!

Premium Care- ja Calibration Care 
-huoltosopimukset

Edut Calibration 
Care

Premium 
Care

Alennukset kanta-asiakkaille ✓ ✓

Ei hintamuutoksia usean vuoden sopimuksen 
aikana ✓ ✓

Kalibrointiasetukset on rekisteröity ennalta 
kaikkien palvelutilausten tehokasta käsittelyä 
varten

✓ ✓

Ilmainen toimitus Vaisalaan ja takaisin asiakkaalle ✓ ✓

Tilauksen priorisoitu käsittely ✓ ✓

Standardeista poikkeavia tai 
erityiskalibrointeja ✓ ✓

Kattava korjaus- ja huoltopalvelu ✓

Premium Care:
Premium Care -sopimuksella 
saat turvaa mittalaitteillesi. 
Jos tuotteesi vaurioituu tai 
rikkoutuu mistä tahansa 
syystä, palauta se meille, niin 
korjaamme tai vaihdamme sen 
maksutta. Helppoa!
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Calibration Care:
Calibration Care on usean  
vuoden kalibrointisopimus, 
joka sisältää alennuksia ja 
priority-palvelun.
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Vaisalan huoltokeskukset 

Lisätietoja palveluistamme ja tilauksen tekemisestä saat osoitteesta 
www.vaisala.com/calibration.

Boston,
USA

Helsinki,
Suomi

Peking,
Kiina

Suhteellinen kosteus Suhteellinen kosteus  Suhteellinen kosteus

Lämpötila  Lämpötila   

Kastepiste    Kastepiste

Barometrinen paine  Barometrinen paine  

Suhteellinen kosteus Suhteellinen kosteus Suhteellinen kosteus Suhteellinen kosteus

Lämpötila  Lämpötila   Lämpötila  

Kastepiste Kastepiste Kastepiste Kastepiste

Barometrinen paine  Barometrinen paine  Barometrinen paine Barometrinen paine

Hiilidioksidi  Hiilidioksidi  Hiilidioksidi  Hiilidioksidi

Tokio,
Japani

STANDARDIKALIBROINTIPALVELUT

AKKREDITOIDUT KALIBROINTIPALVELUT

Carbon Dioxide

Suhteellinen kosteus

Lämpötila

Kastepiste

Barometrinen paine

Vetyperoksidi

Hiilidioksidi

Lämpötila

Ota yhteyttä tästä  
www.vaisala.com/requestinfo

www.vaisala.com Saat lisätietoja 
skannaamalla 
QR-koodin

Viite B211433FI-G ©Vaisala 2018 
Tämä materiaali on tekijänoikeussuojan alainen ja Vaisala sekä sen 
yksittäiset yhteistyökumppanit pidättävät kaikki tekijänoikeudet 
siihen. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki liikemerkit ja/tai 
tuotenimet ovat Vaisalan tai sen yksittäisten 
yhteistyökumppaneiden tavaramerkkejä. Tässä esitteessä olevien 
tietojen kaiken muotoinen kopiointi, siirto, jakelu tai tallentaminen 
ilman Vaisalalta aiemmin saatua lupaa on ehdottomasti kielletty. 
Kaikkia tietoja – myös teknisiä – voidaan muuttaa ilman erillistä 
ilmoitusta.
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https://www.vaisala.com/fi/products/maintenance-and-support-services/calibration-and-repair-services

