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Wzorcujemy wzorce pojemności i indukcyjności oraz mostki i
mierniki RLC, multimetry, kalibratory napięć, prądów i
rezystancji, woltomierze napięcia stałego i przemiennego;
amperomierze prądu stałego i przemiennego;
miliwoltomierze, pehametry, konduktometry, multimetry,
generatory kwarcowe i bezkwarcowe, częstościomierze -
czasomierze cyfrowe, sekundomierze elektroniczne,
kalibratory akustyczne, mierniki poziomu dźwięku,
kalibratory drgań mechanicznych.

Mirosław Bodulski – p.o. Kierownik Laboratorium
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Laboratorium Elektryczności

e-mail: elektronika.oum.wroclaw@poczta.gum.gov.pl 
 

Punkt Obsługi Klienta (POK – WUM)
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Stanowiska pomiarowe:  
W skład Laboratorium wchodzą:
1. Stanowisko wzorcowania wzorców oraz mostków i mierników RLC.
2. Stanowisko wzorcowania wzorców indukcujności, pojemności.
3. Stanowisko wzorcowania pehametrów.
4. Stanowisko wzorcowania konduktometrów.
5. Stanowisko wzorcowania kalibratorów napięć, prądów i rezystancji.
6. Stanowisko wzorcowania woltomierzy, miliwoltomierzy.
7. Stanowisko  wzorcowania woltomierzy i multimetrów.
8. Stanowisko wzorcowania częstościomierzy – czasomierzy cyfrowych, generatorów kwarcowych,
generatorów bezkwarcowych.
9. Stanowisko wzorcowania mierników poziomu dźwięku.
10. Stanowisko wzorcowania kalibratorów akustycznych.
11. Stanowisko wzorcowania kalibratorów drgań mechanicznych.
12. Stanowisko wzorcowania sekundomierzy elektronicznych.
 

 

Zadania:
  
Do zadań Laboratorium należy:
1. Wzorcowanie przyrządów pomiarowych,
2. Wykonywanie ekspertyz przyrządów pomiarowych,
3. Udział w porównaniach międzylaboratoryjnych,
4. Wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad
    przestrzeganiem ustawy Prawo o miarach na obszarze
    działania urzędu oraz współdziałanie w tym
    zakresie z administracją rządową i samorządową,
5. Udzielanie informacji dotyczących:
     - obowiązujących przepisów,
     - procedury zgłaszania przyrządów do legalizacji, wzorcowania
        i ekspertyz,
     - świadczonych usług,
     - wysokości opłat za świadczone usługi.
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