
CENÍK AKREDITOVANÝCH KALIBRACÍ PRACOVNÍCH MĚŘIDEL TEPLOTY A VLHKOSTI

stř. 1033 - oddělení teploty, vlhkosti a tlaku

Platný pro ČMI OI Praha Platnost od:

Základní kalibrace teploměrů / vlhkoměrů - 3 teplotní body (př. (0; 100; 300) °C) / 2 vlhkostní body (př. (20; 80) % RH), určí si sám zákazník

Celkový rozsah kalibrací v laboratoři je -196 °C; -100 °C až 1550 °C

Expresní kalibrace není standardní službou laboratoře, je účtován příplatek 50 % z ceny kalibrace

Čištění měřidel není standardní službou  laboratoře, účtuje se hodinovou sazbou

Žíhání měřidel není zahrnuto v základní ceně za kalibraci, účtuje se hodinovou sazbou

V oblasti PRACOVNÍCH MĚŘIDEL nabízíme dva typy kalibrací:

Kalibrace v blokových kalibrátorech a v termostatických pecích -  lze použít tehdy, jestliže rozměry a tvar snímače teploty umožní použití bloků při dodržení 

dostatečné homogenity a stability teploty pro odečet měřených hodnot

Kalibrace v termostatických lázních nebo klimatické komoře - lihový, vodní a olejový termostat, solná lázeň, klimatická komora

Typ měřidla

Skleněné teploměry - pracovní měřidla (překrývá-li se rozsah, účtuje se vyšší cena) - uvedená cena vždy za 1 ks 1 až 2 ks bod navíc

(-40 až 42) °C     3087 710 2160 500 2040 480 1870 450 1496 360

(43 až 250) °C     - - 2530 580 2330 560 2190 550 1752 440

(250 až 360) °C     - - 2960 680 2670 640 2550 600 2040 480

Odporové snímače teploty průmyslové (kalibrace v kalibračních píckách) - uvedená cena vždy za 1 ks 1 až 2 ks bod navíc

(0 až 420) °C     1960 800 3 až 5 ks 20%

dvojitý snímač 2830 900 6 až 9 ks 30%

(0 až 660) °C     2620 900 10 a více ks 40%

dvojitý snímač 3490 1000

Odporové snímače teploty průmyslové (kalibrace v termostatických lázních) - uvedená cena vždy za 1 ks 1 až 2 ks bod navíc

(-40 až 200) °C     2620 900 3 až 5 ks 20%

dvojitý snímač 3490 1100 6 až 9 ks 30%

(-40 až 550) °C     3270 1100 10 a více ks 40%

dvojitý snímač 4140 1600

Termoelektrické snímače teploty průmyslové (kalibrace v kalibračních píckách a termostatických pecích) - uvedená cena vždy za 1 ks

(50 až 800) °C     1. bod 1600 další bod do 800 °C 800

další bod od 800 °C 1000

(800 až 1550) °C     1. bod 2000 další bod 1000

Infračervené teploměry - uvedená cena vždy za 1 ks 1 až 2 ks bod navíc 3 a více ks bod navíc

(-30 až 500) °C     2590 800 2072 640

Přímoukazující teploměry (analogové a digitální s ponornou sondou - kalibrace v kalibračních píckách) - uvedená cena vždy za 1 ks / 1 sonda

1 až 2 ks 3 až 5 ks 20% sleva 6 až 9 ks 30% sleva 10 a více ks 40% sleva

bod navíc bod navíc bod navíc bod navíc

(0 až 420) °C     1670 650 1336 520 1169 455 1002 390

(0 až 660) °C     1960 750 1568 600 1372 525 1176 450

Přímoukazující teploměry (kalibrace v termostatických lázních a kalibrace dotykových sond) - uvedená cena vždy za 1 ks / 1 sonda

(-40 až 200) °C     1960 800 1568 640 1372 560 1176 480

(201 až 550) °C     v soli 1 bod = 1,5 hod. 2620 1000 2096 800 1834 700 1572 600

kalibrace v solné lázni 1 bod 1,5 hod.

U dotykových sond se množstevní sleva neposkytuje!

Přímoukazující teploměry - (kalibrace v klimatické komoře) - uvedená cena vždy za 1 ks / sonda 1 až 2 ks bod navíc

(0 až 170) °C     1960 800 3 a více ks 20%

(-35 až 0) °C 1 bod 1600 -

Vlhkoměry (pouze měřidla vlhkosti vzduchu) - uvedená cena vždy za 1 ks / sonda 1 až 2 ks bod navíc

(20 až 95) % RH (2 body) 1940 900 3 a více ks 20%

Externí kalibrace v oboru teploty, vlhkosti a tlaku

Kalibrace u zákazníka 

Další služby

Kalibrační list v českém jazyce

Kalibrační list v anglickém jazyce

Duplikát kalibračního listu

Kopie kalibračního listu etalonu

Odeslání měřidla přepravní službou PPL

Změna cen je vyhrazena. Uvedené ceny jsou bez DPH.

Pozn. 1: Teploty mimo uvedené rozsahy jsou účtovány hodinovou sazbou.

Pozn. 2: Ostatní měřidla teploty, ostatní rozsahy měření a nastavení teploměrů jsou účtovány hodinovou sazbou podle časové náročnosti měření. 

Pozn. 3: Množstevní slevy platí pro měřidla stejného typu a rozsahu, která jsou kalibrována ve stejných bodech (možnost současného měření).

Pozn. 4: U digitálních teploměrů s více než jedním snímačem teploty je cena účtována v souladu s ceníkem dle počtu snímačů (sleva za 3 a více kusů).

Pozn. 5: Ceník etalonových teploměrů je uvedený na www.cmi.cz a je platný pro celé ČMI.

vedoucí oddělení: RNDr. P. Havelec, Ph.D. dne: 01.07.2022

cena dohodou

(zásilky jsou odesílány pouze pokud má zákazník uzavřenu platnou smlouvu s ČMI a požadavek na odeslání uvede písemně)

dílek 0,01 °C dílek 0,02 °C   

200 Kč

v ceně kalibrace

dílek 0,05 °C      

poštovné + balné … 293 Kč za zásilku

v ceně kalibrace

250 Kč

200 Kč za kus

30 Kč / strana

dílek 0,1 °C a hrubší 
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množstevní sleva

množstevní sleva

množstevní sleva

množstevní sleva

množstevní sleva 20 %


