
Kalibratiebereik   50l/h t/m 70m3/h (maximale debiet is lager bij gebruik van 
    interne waterreservoir). Kalibratie van flowmeters van DN04 tot  
    DN100- andere diameters en meetbereiken in overleg

Meetprincipes   • Electromagnetisch
    • Vortex
    • Coriolis
    • Andere (in overleg)

Uitgangen   HART, Foundation Fieldbus, Profibus (PA/DP), mA en puls

Referentiemeters   Een drietal volledig traceerbaar referentiemeters ± 0,05%
    nauwkeurig (Promass 83F, DN8, DN25 en DN50) 

Products Solutions Services

Ontdek de voordelen van on-site kalibratie:
• Snel en gemakkelijk: wij komen naar u toe.
• Uw instrumentatie blijft op locatie. Dit betekent voor u een zeer korte 

onderbreking van uw productieproces.
• Tijdwinst door effectieve planning –  er kunnen meerdere flowmeters 

gekalibreerd worden tijdens een bezoek - ook apparatuur van diverse 
fabrikanten.

• Kalibratiecertificaten zijn traceerbaar en volgens ISO/IEC 17025. 
 U bent meteen  klaar voor de volgende audit.

Endress+Hauser en Calcontrol 
hebben hun krachten en kennis 
gebundeld in een nieuwe kalibratie 
service. U kunt nu uw flowmeters 
op locatie laten kalibreren, volledig 
volgens ISO17025. Een mobiele en 
flexibele oplossing om kalibraties 
snel en gemakkelijk uit te voeren. 
Dat bespaart u tijd en geld en 
u kunt er zeker van zijn dat de 
kwaliteit van uw product 
gewaarborgd is. 

www.nl.endress.com/mobflowkal

Mobiele flowkalibraties 
volgens ISO/IEC 17025 
Bij u op locatie!



Nederland

Endress+Hauser BV
Nikkelstraat 6
1411 AJ Naarden
Postbus 5102
1410 AC Naarden
Tel. +31 35 695 86 11
Fax +31 35 695 88 25 
info@nl.endress.com
www.nl.endress.com

Nederland

Calcontrol 
Heinsbergenstraat 31 
5402 ED Uden 
Tel. 0413-289916 
info@calcontrol.nl
www.calcontrol.nl FA
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• Alle kalibratiewerkzaamheden worden uitgevoerd door getrainde 
kalibratiespecialisten.

• Compleet uitgerust met de nodige koppelstukken, slangen, eigen 
	 waterreservoir	en	pompsysteem	–	U	hoeft	alleen	watertoevoer	en	elektra	

beschikbaar te stellen; De rest laat u aan ons over.
•	Referentieflowmeters	0.05%	nauwkeurig.
•	Kalibratie	mogelijk	op	HART,	Profibus	(PA/DP),	Foundation	Fieldbus,	
 mA en pulsuitgangen.
•	Ontvang	direct	uw	ISO17025	kalibratiecertificaat	volgens	Endress+Hauser	

Standard Operating Procedures.
• Voldoet aan de nationale en internationale veiligheidsnormen en regelgeving.
•	Onze	gekwalificeerde	en	ervaren	kalibratie	specialisten	kunnen	ter	plekke	

storingen analyseren, en waar nodig uw instrument justeren en direct 
herkalibreren.

Endress+Hauser	en	Calcontrol	
kunnen allerlei soorten 
flowkalibraties	voor	u	uitvoeren	
(vloeistoffen	en	gasflow).	Dit	kan	
zowel bij u op locatie als in ons 
laboratorium of zelfs in een van
onze fabrieken. Deze mogelijkheden
zijn er ook voor temperatuur, druk,
analyse en andere parameters.

Bovendien zijn er nog meer
mogelijkheden. Onze gespe ciali-
seerde serviceconsultants kunnen 
u bijvoorbeeld assisteren met het 
ontwikkelen van een optimaal
kalibratieconcept.

Vindt u het belangrijk om altijd 
audit-klaar te zijn? Dan kunt u ook 
overwegen om alle rapportage 24/7 
via het internet beschikbaar te 
stellen via een W@M portaal.

Dé optimale oplossing voor on-site kalibratie!


