
Kalibroinnin tarve on useimmiten 
johdettavissa yrityksen laatutavoit-
teista. Tuotannon laatujärjestelmät 
sekä asiakkaiden laatusopimukset 
edellyttävät mittausten jäljitettävyyt-
tä. Lopputuotteen laatuun vaikuttavat 
mittaukset tulee varmistaa. Varmen-
nus saadaan kalibroimalla laitteet 
SGS:n toimesta joko kalibrointi-
laboratoriossa tai asiakkaan tiloissa.  
Käyttämällä kalibroituja ja riittävän 
tarkkoja mittauslaitteita hallitaan mit-
taukset paremmin omassa tuotanto-
prosessissa. 

Toimivan kalibrointijärjestelmän avulla 
voidaan analysoida mittauskaluston 
suorituskyky ja saavuttaa laatutavoit-
teet. Määrävälein tehdyillä kalibroin-
neilla varmistetaan mittauslaitteen 
olevan juuri niin tarkka kuin on tarve. 
Silloin voidaan ennustaa mittaus-
laitteiden epätarkkuuden pysyvän 
sovituissa rajoissa ja pitää kalibrointi-
kustannukset vähäisinä.

SGS:n asiantuntijat auttavat määritte-
lemään kalibroitavat laitteet ja oikeat 
kalibrointivälit sekä sovittamaan 
SGS:n kalibroinnit ajallisesti asiak-
kaan omaan tuotantotoimintaan.

SGS:N AKKREDITOITU  
KALIBROINTIPALVELU (K001)

SGS:n antamissa kalibrointitodistuk-
sissa tulokset ja kaikki vertailusuu-

SGS TARJOAA MITTAUSLAITTEIDEN AKKREDITOITUJA 
KALIBROINTEJA ASIANTUNTEVASTI JA LUOTETTAVASTI 
LAAJALLA SUURE- JA LAITETYYPPIALUEELLA

reet ovat jäljitettävissä kansallisiiin ja 
kansainvälisiin mittanormaaleihin.

SGS:n kalibrointitoiminnan hallinta- 
ja laatujärjestelmä täyttää IEC/ISO 
17025 laatustandardin vaatimukset. 
Kalibrointimittauksemme on akkredi-
toitu laajalla suurealueella. Näin ollen 
kalibroinnit voidaan suorittaa akkre-
ditoituna myös laajalle valikoimalle 
erilaisia mittauslaitetyyppejä. 

Akkreditoinnin pätevyysalueen eri-
tyisalueita ovat sähkötehon kalibroin-
nit sekä valokuitutekniikan mitta-
uslaitteiden ja suurtaajuustekniikan 
kalibroinnit. SGS tekee kalibrointeja 
myös akkreditoidun suurealueen 
ulkopuolella.
    

VALOKUITUJEN JATKAMIS- 
JA KATKAISULAITTEIDEN 
HUOLLOT JA KORJAUKSET

SGS tekee myös eri laitetyyppien 
huoltoja ja korjauksia. Huollon erityis-
alueita ovat valokuitujen jatkamis- ja 

katkaisulaitteiden huollot ja korjauk-
set sekä korjauksiin liittyvät varaosa-
palvelut. Toimintamme perustana 
ovat kattavat työ- ja mittausmene-
telmät, korkeatasoiset kalibrointi- ja 
korjauslaitteet sekä vankka alan 
asiantuntemus

SGS:SSÄ KALIBROITAVIA 
MITTAUSLAITERYHMIÄ

Yleismittaustekniikka 
  mm. kaapelitutkat, tasomittapai-

kat, taajuuslaskurit, signaaligene-
raattorit, virta- ja jännitelähteet, 
oskilloskoopit, DVM, skooppi-
mittarit, virtapihdit, kalibraattorit, 
eristysvastusmittarit, sähköasen-
nus- ja konetesterit, sähköteho-
analysaattorit.

Tietoverkkojen mittaustekniikka
  mm. PDH/SDH-analysaattorit, 

data/DCA-analysaattorit, LAN/
WLAN-analysaattorit, ISDN/xDSL- 
analysaattorit ja testerit.

Mitä akkreditointi tarkoittaa?
Akkreditointi tarkoittaa akkreditointielimen toteamaa laboratorion pätevyyttä
toimia riittävän laadunhallintajärjstelmän mukaisesti ja suorittaa akkreditoinnin 
laajuuteen kuuluvia kalibrointeja asianmukaisella tavalla.

KALIBROINTI
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Langaton tiedonsiirto-  ja suurtaajuus-
mittaustekniikka 

  mm. signaali- ja spektrianalysaat-
torit, signaaligeneraattorit, teho-
mittarit, modulaatioanalysaattorit, 
radiopuhelinmittapaikat, piiri- ja 
SWR-analysaattorit, vaimentimet.

Kuituoptinen mittaustekniikka 
  mm. valokuitututkat (OTDR), valo-

lähteet, tehomittarit, vaimentimet, 
spektri-, aallonpituus- ja heijastus- 
analysaattorit, kuitutunnistimet, 
valokuidun hitsaus - ja katkaisu-
laitteet.

EMC-testaustekniikka
  mm. EFT/BURST-testerit, surge-

testerit, verkkojännitteen vaihte-
lun- ja katkosten testerit, EMC- 
vastaanottimet, ESD- generattorit, 
Click- mittarit.

Mekaaninen mittaustekniikka
  mm. työntömitat, mittanauhat, 

mittakellot, mikrometrit, moment-
tiavaimet, mittakellot, vaa´at.

Ympäristöolosuhteiden mittaustek-
niikka

  mm. lämpötilamittarit, lämpötila-
anturit, kosteusmittarit, kosteus-
anturit, painemittarit, paineanturit.

 

TOIMIVA JA LUOTETTAVA 
KALIBROINTIJÄRJESTELMÄ

Tuotantotoiminnan laadunvarmistuk-
sen vaatimukset määräävät tuotan-
nossa käytettävien mittauslaitteiden 
kalibrointivälit ja edelleen niiden 
kalibrointiajankohdat. 

Asiakkaan mittauslaitteiden kalibroin-
tikierron toteutus ja seuranta vaatii 
toimivan kalibrointijärjestelmän sekä 
luotettavan kalibrointipalvelun. SGS:n 
kutsujärjestelmä huolehtii mittauslait-
teiden kalibrointiin kutsuista ja online-
tietokantapalvelu kalibrointikierron 
toteutumisen seurannasta. 
               
Kalibrointijärjestelmässä  
huomioitavia asioita

Kalibroitavat mittauslaitetyypit 
valitaan asiakkaan määrittelemien 
tuotannollisten kriteerien perusteella. 
Näitä kriteereitä voivat olla mm. tuo-
tannon laatujärjestelmä, mittaustulok-
sien käyttö päätöksenteossa, laitteen 
käyttö vertailulaitteena, loppukäyttä-

jän laatusopimus ja vaativat  käyttö-
olosuhteet.

Lisäksi kalibroitaville laitteille määri-
tellään mittausovellusten perusteella 
kalibrointivälit ja työprosesseihin 
soveltuvat kalibrointien ajankohdat. 
Kalibrointikierron hallintaan tarvitaan 
laitetietokanta ja toteutuksen tueksi 
tehokas kalibrointiinkutsulogistiikka, 
joka ilmoittaa enakkoon lähestyvät 
kalibroinnit.
 
Kalibroinneista annetaan laitekohtai-
nen kalibrointitodistus, joka sisältää 
mm. kalibroinnin jäljitettävyys- ja 
menetelmätiedot ja mittaustulokset 
epävarmuustietoineen. Laitteeseen 
kiinnitettävästä kalibrointitarrasta 
selviää mm. kalibrointipäivä, tekijä, 
todituksen numero ja kalibroinnin 
seuraava ajankohta.

SGS:N KALIBROINTI- JA 
HUOLTOPALVELUJEN EDUT

  Asiantunteva kalibrointi- ja huolto-
palvelu erilaisille mittauslaitetyy-
peille mm. yleismittaustekniikan, 
tietoverkkojen, langattoman tie-
donsiirron, suurtaajuustekniikan, 
valokuitujen ja EMC-testaustek-
niikan mittauslaitteille

  Laaja akkreditoitujen suureiden 
kalibrointialue

  Kalibroinnit sekä laboratoriossa 
että asiakkaan tiloissa

  Joustava asiakaslähtöinen toimi-
tusketju

  Online-tietokantapalvelu laiteka-
luston ja kalibrointien hallintaan

WWW.SGS.FI

SGS ON MAAILMAN JOHTAVA TES-
TAUS-, TARKASTUS-, VERIFIOINTI- 
JA SERTIFIOINTIALAN YRITYS.


