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U kent Yokogawa vast als betrouwbare partner voor al uw analyse-metingen : pH, geleidbaarheid, temperatuur, 
opgeloste zuurstof, zuurstof in rookgassen, ... Naast het reeds meer dan 50 jaar leveren van kwalitatief 
hoogstaande producten bieden wij u eveneens de geassociëerde diensten. Ons team van gespecialiseerde technici 
staat te uwer beschiking voor curratief én preventief onderhoud, maar ook voor opleiding, advies en 
ondersteuning. Onze knowhow berust op de beheersing van de volledige levenscyclus van de meetkring : van 
R&D, ontwikkeling, productie over verkoop, installatie, opstart-assistentie, onderhoud en optimalisatie. Deze 
unieke combinatie van disciplines vormt onze techniekers tot uw ideale partner voor dienstverlening. 
 

                             
 
De correcte installatie, calibratie en parametrering is ongetwijfeld de 
belangrijkste voorwaarde voor een goede on-line meting. Onze service 
dienst kan deze taken geheel of gedeeltelijk voor u uitvoeren. Wij 
verzorgen voor uw meting niet alleen de opstart maar voeren meteen 
ook een eerste calibratie uit met gecertifiëerde toestellen en 
ijkproducten, geven een korte inleiding over het gebruik en instellen 
van het toestel en adviseren u over het verdere beheer van uw 
meetkring (periodieke calibraties, evaluatie van de electrodes, bepalen 
van de levensduur van de electrodes, ...). 
 

                                     
 
Een industriële omgeving is niet altijd even vriendelijk voor de analyse-apparatuur : een stoffige of vochtige 
omgeving, mechanisch schuren van kabels, corrosie, ... Onze instrumenten zijn ontworpen voor gebruik in de 
meest veeleisende applicaties, doch ook zij zijn niet ongevoelig voor slijtage. Een periodiek nazicht kan u 
behoeden voor onverwachte uitval. Onze techniekers voeren voor u een inspectie uit van de mechanische en 
electrische staat van de meetkring, o.a.  

• nazicht op corrosie aan de contactpunten. Deze kunnen leiden tot storende overgangsverschijnselen. 
• controle van de impedantie van kabels, electrodes en isolatie-materiaal. Mechanische beschadiging kan 

uitwendig niet opvallen maar leiden tot contactproblemen in kabels of aan electrode-connectoren. Lekken 
in de isolatie kunnen aanleiding geven tot foutieve metingen. 

• Inspectie van dichtingen, zoutbrugsystemen, KCl reservoirs, reinigingssystemen, ... 
• Algemeen nazicht van de werking en staat van het toestel (display, bediening, mA uitgang, alarmen, 

regelfuncties, ...) 
• Nazicht van de instellingen van de transmitter. 

Uiteraard worden eveneens alle vastgestelde en potentiële problemen ook meteen verholpen. Onze techniekers 
beschikken over de meest courante voorraad onderdelen en elecrodes om uw meetkring meteen weer in optimale 
staat te brengen.  
 

                                     
 
U wenst een gefundeerde controle op de nauwkeurigheid van uw meting? U hebt nood aan 
een calibratiecertificaat  traceerbaar naar internationale standaarden? In meer en meer 
toepassingen is een traceerbaar certificaat gewenst, zoniet onmisbaar. Milieu-wetgeving, 
interne kwaliteitseisen, validatie, ... allen vereisen zij een periodieke calibratie met 
referentie-toestellen die op hun beurt over een certificaat beschikken dat traceerbaar is naar 
internationale standaard. Yokogawa biedt u deze diensten aan. Wij verifiëren en calibreren 
uw metingen volgens een beproefde calibratie-methode. Hierbij leveren wij een certificaat 
dat aan de meest veeleisende inspecties voldoet (ISO14000, FDA, GAMP, ...). Onze 
referentietoestellen worden minimaal jaarlijks gecertifieërd naar internationale standaard.  

CALIBRATIE MET 
CERTIFICAAT 

PERIODIEK NAZICHT 

OPSTART ASSISTENTIE 

PH MAINTENANCE & 
CALIBRATION REPORT

 A Customer data
Customer name : Tag Number:
Adress :
Contact person : Calibration date:

Executed by: 

B: Proces description 

C: Loop data 

Instrument : PH Cables:
Serial N°:
pH / combi electrode : Fitting type:
Reference sensor: Cleaning system : Y  /  N
Temperature sensor: Salt bridge: Y  /  N
Range mA1: - pH    4-20  /  0-20 mA Specific loop information: 
Range mA2 or V - °C    4-20  /  0-20  mA  /  V
Temperature factor: /10°C
pH regulation Y  /  N

D: Reference instruments : Reference Due date delivered by

Pocket pH meter PH83
Multimeter Fluke
Buffer solution 1
Buffer solution 2

E: Reported problems :

E: Comparative verfication depending on the local situation before check:

1) if possible on-line verification with PH83 instrument calibrated with standard buffers
PH83 pH value : pH Examined loop pH value: pH
Temperature : °C temperature: °C

Calculated deviation : pH °C

2) if on-line comparative measurement is not possible: 
 remove sensor from installation, make superficial cleaning and note pH an temperature value in buffersolutions

Value buffer Displayed value temperature:
Buffer 1 : pH pH °C
Buffer 2 : pH pH °C

Stored last calibration data : Assy mV Slope % Glass imp Ref imp Date :  
mV % Mohm kOhm

F: Static check and maintenance:
Cables impedance check > 1 G ohm: O Programmed parameters O
Cable break check: O Response / repeatibility O
O-ring and fitting check: O Cleaning system Check Y  /  N  /   n.a.
Fill up electrodes / liquids O Cleaning Agent level             %  /  n.a.
Remote pH / Temp readout : O

DIENSTEN VOOR ANALYSEMETINGEN 
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Onze techniekers hebben een jarenlange ervaring opgebouwd met analysemetingen in diverse industrietakken. 
Die kennis en inzicht kan ook u in uw voordeel aanwenden. Zo kunnen wij u adviseren bij  

• de optimalisatie van een analysemeting en de keuze van de meest geschikte electrodes 
• het opstellen van een calibratieplan en bepalen van de optimale calibratie-periode 
• het sturen van een regelkring op basis van een on-line analysemeting, bijvoorbeeld bij zuurdosering voor 

pH-controle.  
• Periodieke besprekingen met uw techniekers om ervaring en kennis over te dragen, een actieplan op te 

stellen, ondernomen acties te evalueren, .... 
Bij dergelijke service worden uiteraard vooraf de omvang van de diensten en beoogde resultaten gedefiniëerd en 
stellen wij u een op maat gesneden oplossing voor. 
 

                                     
 
Wij kunnen uw (draagbare) toestellen of sondes eveneens certifiëren in 
onze service centra. Voor pocket pH-meters (type PH81/83) of 
geleidbaarheidsmeters (type SC82) voeren wij het nazicht, calibratie en 
certifiëring uit in ons lokaal service centrum te Zaventem. Andere 
verificaties en certifiëringen, bijvoorbeeld het opnieuw bepalen van 
de celconstanten van een geleidbaarheidscel, voeren wij uit in onze 
analytische productie-eenheid te Amersfoort (Nederland).  
 
 
 
                                      

Onze analyse metingen zijn eenvoudig te bedienen, doch blijft 
enig inzicht in de basisprincipes van de meting noodzakelijk voor 
een goed gebruik en interpretatie van de meetresultaten. Onze 
trainers zijn techniekers die met twee benen in de dagdaagelijkse 
praktijk staan en daardoor theoretische kennis kunnen koppelen 
aan reële toepassingen. Onze standaard opleidingen in pH, 
geleidbaarheid, opgeloste zuurstof of zirconia-meting duren slecht 
een halve dag, maar zijn bijzonder efficiënt en praktijk gericht. De 
cursisten krijgen eerst een opfrissing van de theoretische 
achtergronden, bespreken de meest voorkomende meetproblemen 
en oplossingen en gaan vervolgens zelf aan de slag met een 
testopstelling. Deze cursus kan zowel in onze kantoren als op uw 
bedrijf doorgaan. Aangezien wij deze cursus per bedrijf 
organiseren kunnen wij de inhoud bovendien toespitsen op uw 

                                                                           toepassingen en uw specifieke meetproblemen. 
 

                                     
 
WENST U MEER INFORMATIE OVER DEZE DIENSTEN OF EEN CONCRETE AANBIEDING, 
NEEM DAN ZEKER CONTACT OP MET ONZE SERVICE AFDELING OP : 

TEL : 02/719.55.49 
FAX : 02/725.34.99 

E-MAIL: info@be.yokogawa.com 

MEER INFORMATIE 

CALIBRATIES IN ONZE 
SERVICE-CENTRA 

ADVIES 

DIENSTEN VOOR ANALYSEMETINGEN 

OPLEIDING 


