
Další informace vám rádi zodpovíme.

Kalibrace a validace
lze provést přímo na místě.

Tel: +420 577 700 775
 kalist@kalist.cz

Kalibrace u zákazníka

Kalibrace provádíme po celé České republice.
Servisní a sběrná místa máme v Praze, Brně,
Olomouci, Hradci Králové, Hodoníně a Třeběticích.

Profesionální provedení s
ohledem na individuální
požadavky zákazníka.

 Zavolejte a my přijedeme až k vám       577 700 775, 
 nebo pošlete nezávaznou poptávku na        kalist@kalist.cz.

krevní tonometry ( AMS )
monitorovací systémy
tělesné analyzátory

teploměry a vlhkoměry
mechanické i elektronické váhy
otáčkoměry a centrifugy
V případě potřeby zajistíme i údržbu a servis.

Kalibrujeme všechny výrobce a značky

( technologické procesy, chladící vozy, výrobní linky )
Kalibrace čidel teploty a vlhkosti umístěných v provozu. 



Teploměry - elektronické, digitální, analogové, dilatační, vpichovací, prostorové, a
teploměry s odporovými a termočlánkovými čidly, atd.
Zařízení s regulací teploty - teplotní a klimatické komory a zařízení pro speciální
použití (horkovzdušné a parní sterilizátory, sušárny, pece, termostaty, mrazící a
chladící zařízení, chlazené odstředivky, homogenizační kotle).
Vlhkoměry - elektronické, analogové, absorpčně deformační, zapisovače relativní
vlhkosti, soustavy pro monitorování relativní vlhkosti apod.
Váhy a vážící zařízení - váhy laboratorní, analytické, můstkové, sklonné, jeřábové,
počítací, paletové, nájezdové, sušící, zdravotnické, poštovní apod.
Závaží - třídy F1, F2, M1, M2, M3 dle OIML R111, závaží etalonová, speciální, atd.
Pístové odměrné přístroje - pístové pipety fixní, nastavitelné a vícekanálové, byrety,
dávkovače
Otáčkoměry - otáčkoměry jako součást laboratorních odstředivek a dalších zařízení
Měřidla času - stopky, časovače, atd.

Osvědčení a certifikace
Kalibrace v rozsahu akreditace

www.kalist.cz/osvedceni

Provádíme kalibrace měřidel jako
akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2394
dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.
Tyto kalibrace nabízíme v rozsahu
uvedeném v příloze osvědčení o akreditaci.
Měření a zpracování výsledků probíhá dle
schválených kalibračních postupů a
platných předpisů s důrazem na bezchybné
provedení a bezpodmínečné dodržení
sjednaných termínů. Kalibrační list je
mezinárodně uznatelný v rámci
mezinárodních multilaterálních dohod EA
MLA a ILAC MRA.

V rámci rozsahu naší akreditace
provádíme kalibrace těchto měřidel.

www.kalist.cz
KALIST AKL s.r.o.

Třebětice 8
769 01 Holešov


