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Wstępna ocena wyrobu + + + Praca mechaniczna, szczelność układu

Czyszczenie / Odkażanie + + + Oświadczenie odkażenia wymagane od klienta

Demontaż i sprawdzenie 
podzespołów

+ + + Ocena stopnia zużycia podzespołów 

Wymiana elementów 
uszczelniających

* + + Wymiana uszczelek 

Smarowanie elementów 
ciernych

+ + + Oczyszczenie i nawilżenie powierzchni nurnika

Wymiana uszkodzonych
 podzespołów + Wg oceny serwisu

Modernizacja pipet * * * Montaż najnowszych dostępnych części 

Kalibracja 2-punktowa
+ wystawienie certyfikatu jakości

+ + Badanie metodą grawimetryczną zgodnie z normą ISO 8655

Ocena wstępna + Sprawdzenie działania pipety

Kalibracja 3-punktowa
+ wystawienie Świadectwa 
Sprawdzenia Dozownika

+ * Badanie metodą grawimetryczną zgodnie z normą 
ISO 8655/ ISO 17025 (dwie metody kalibracji)

 

Procedura  \  Usługa
Kalibracja 

podstawowa
Kalibracja 

pełna
Naprawa Dodatkowy opis procedury

Serwis i kalibracja
Zobowiązaniem firmy PZ HTL S.A. jest dostarczanie klientom nowoczesnego sprzętu wysokiej jakości 
oraz zagwarantowanie dostępności autoryzowanego serwisu obsługującego naprawę i kalibrację pipet 
automatycznych. Wyroby HTL są projektowane i działają na zasadach opisanych w normie ISO 8655. 
Każdy z wyrobów po przeprowadzeniu kalibracji otrzymuje indywidualny certyfikat poświadczający uzyskane 
w trakcie badania parametry dokładności i powtarzalności.  

Usługi kalibracji i napraw wyrobów

Pipety są bardzo precyzyjnymi urządzeniami, dlatego nawet drobne z pozoru wypadki, np. przypadkowe 
zalanie pipety, mogą niekorzystnie wpływać na ich parametry. Zaleca się, aby dozownik cieczy poddany 
był walidacji w autoryzowanym serwisie przynajmniej raz w roku. Serwis HTL oferuje okresowe przeglądy 
techniczne, kalibrację i naprawę pipet.

*jeżeli wymagane / zlecone przez użytkownika
Uwaga. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawionej oferty.

Konserwacja pipet 

Konstrukcja pipet HTL zapewnia najwyższy standard pracy. Połączenie dobrej konstrukcji oraz regularnej 
konserwacji i kalibracji pipety gwarantuje długą i niezawodną pracę. Aby zapewnić łatwość konserwacji 
pipety HTL, każda pipeta otrzymuje zestaw podstawowych akcesoriów: klucz kalibracyjny, smar do nurników 
oraz niezbędne informacje zawarte w instrukcji obsługi. Szczegółowe materiały informacyjne dostępne są 
na stronie internetowej: www.htl.com.pl.


