CALIBRATION &
INSTRUMENTATION
SERVICES

CALIBRATION &
INSTRUMENTATION
SERVICES
Nauwkeurigheid van uw
procesinstrumentatie

De nauwkeurigheid van uw
meetinstrumenten speelt een belangrijke
rol in de kwaliteit en kwantiteit van uw
product. Om dit te kunnen waarborgen is
kalibratie van uw procesinstrumenten van
groot belang. Wij zijn u graag van dienst
middels onze geintegreerde
processinstumentatie service.

WWW.STORK.COM

UW UITDAGING

Veiligheid kunnen waarborgen, slijtage en
veroudering van instrumenten en
veranderende wetgeving; uw
instrumentatie heeft een cruciale rol in de
procesbesturing.
Kalibratie van meetinstrumenten vereist
gecertificeerd personeel en geavanceerde
meetmiddelen. Veel bedrijven hebben
onvoldoende capaciteit en specialistische
kennis om dit zelf uit te voeren.

VOORDELEN
• Kalibratietechnici specifiek
opgeleid voor uw sector
• Beschikking over een landelijke
groep specialisten
• Kalibraties zijn herleidbaar naar de
internationale standaarden

CALIBRATION &
INSTRUMENTATION
SERVICES
ONZE OPLOSSING

ONZE DIENSTEN

Onze kalibratietechnici hebben ruime
ervaring in het uitvoeren van verschillende
soorten kalibratiewerkzaamheden.
Kalibraties kunnen on-site uitgevoerd
worden in onze mobiele en
geconditioneerde meetwagens of in ons
kalibratielaboratorium. We bieden een
geïntegreerde service aan voor uw
procesinstrumentatie. Zo kunnen wij ook
instrumentatie demonteren en monteren
en het volledige kalibratiebeheer inrichten
en uitvoeren.

Kalibratie van procesinstrumentatie,
o.a.:
• Druk & temperatuur
• Flowmetingen on-site of in onze
stromingskamer
• PH, geleidbaarheid & gasanalyse
• Weegwerktuigen: erkend keurder voor
automatische én niet-automatische
weegwerktuigen
• Thermal Mass Flow Controllers
• Volledige uitvoering van kalibratie stops
Mobiele meetapparatuur, o.a.:
•
•
•
•
•

Multimeters
Oscilloscoop
Stroomtangen
Geometrie
Gasdetectie en LEL meters

Kalibratiebeheer
• Opzetten en beheren van kalibratie
database
• 24/7 online toegang tot data
management systeem
• Advies geven in onderhoudsplan
kalibratie
Overig diensten
• In- en uitbouw van instrumentatie
• Reparatie en revisie
• Revisie, stroken en commissioning van
regelkleppen
• Ombouw van instrumenten en
complete installaties
• Looptesten en functioneel testen van
procesinstrumentatie
• Validatie van pasteurs, broedstoven &
koel- en vrieskasten

WWW.STORK.COM

WAAROM STORK
• Uw volledige kalibratiepakket
gekalibreerd en beheerd in ons
data management systeem
• Korte doorlooptijden en flexibiliteit
door onze mobiele meetwagens
• Merkonafhankelijke levering van
diensten
• Geïntegreerde service voor uw
procesinstrumentatie
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