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A tervezett műveletek végén a Marposs technikus kalibrációs jelentést készít, amely a gép 
állapotot tartalmazza.

Az időszakos kalibrálást egy dedikált szoftvereszköz és speciális 
mesterek segítségével hajtják végre, amelyek lehetővé teszik a 
termékspecifikus finomhangolást közvetlenül a helyszínen.

A Marposs segíthet Önnek a kalibrációs program elkészítésében, és ütemezett beavatkozások 
révén a Marposs szervíz mérnöke a szükséges műszerek használatával elvégzi a kalibrálást, 
a beállításokat és néhány olyan műveletet, amelyek hasznosak az alábbiakban felsoroltak 
ellenőrzéséhez.

A mechanikus és elektronikus alkatrészek hatékonyságának ellenőrzése és az esetlegesen 
cserére szoruló kritikus alkatrészek azonosítása;

Rendszeres karbantartás elvégzése (lásd az alábbi példát);

Egyes metrológiai tesztek végrehajtása mintadarab felhasználásával, amely az adott 
jellemzők elérésének meghatározására szolgál.

For a full list of address locations, please consult the Marposs official website
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A mérőberendezések teljesítményének időszakos vizsgálata alapvető fontosságú a mérési 
eredmények megbízhatóságának, valamint a termék és folyamat minőségének ellenőrzéséhez.
A telepített termékek időszakos karbantartásának fontosságán túl gyakran kérik az éves mérőeszköz újrakalibrálást, hogy megfeleljenek 
a minőségi és szabályzó folyamatok által támasztott követelményeknek.
A mérési eredmények nem csak a berendezéstől függenek, hanem a környezeti feltételek, mérési módszerek és a referencia mesterek 
állapota is befolyásolhatja őket.

Ezért fontos, hogy rendszeres időközönként kalibrálja a berendezést, hogy biztosítsa a megfelelő teljesítményt és mérési eredményeket.
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