
PRIMA NOASTRĂ MISIUNE: ELECTRIFICAREA ŢĂRII

Cercetările, proiectele, produsele şi echipamentele dezvoltate la Icpe au contribuit la 
edificarea Sistemului Energetic Naţional.

INNOVATING THE FUTURE

Astăzi, Icpe reprezintă o structură complexă ce acoperă o gamă largă de activităţi      
inovative, conectate prin profilul ELECTRIC.  

Principalele activităţi privesc cercetarea, dezvoltarea, ingineria, fabricaţia OEM şi         
serviciile profesionale având ca obiectiv principal oferirea de tehnologii şi produse     
inovative, eficiente şi competitive, fără impact negativ asupra mediului.
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PREZENT

Descoperă serviciile ESCo pentru eficienţă energetică!

Specialiştii noştri vă vor prezenta soluţii personalizate de
 eficientizare a utilizării de energie. 
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mobil 0745 119 487
tel 021 589 3300
fax 021 589 3434

vanzari@icpe.ro

www.icpe.ro
         facebook.com/icpe.go.electric 

SHOWROOM

Splaiul Unirii 313, 
030138-Bucureşti

Tehnologii pentru dezvoltare durabilă

  METROLOGIE



LABORATORUL DE METROLOGIE, cu o experienţă de peste 50 de ani în domeniul me-
trologic, este recunoscut de către organisme naţionale şi internationale în conformitate 
cu SR EN ISO/CEI 17025/2005 pentru transmiterea unităţii de măsură legală şi este acredi-
tat de Asociaţia de Acreditare din Romania- RENAR, conform certificatului de acreditare 
Nr. LE 014.

Laboratorul are implementat Sistemul de Management Integrat Calitate- Mediu, aliniat la 
cerinţele standardului de calitate, SR EN ISO 9001: 2008 şi de mediu SR EN ISO 14001/2005, 
implementat prin Societatea Romană de Asigurare a Calităţii- SRAC, precum şi Sistemul 
de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale SR OHSAS 18001: 2008/ OHSAS 
18001:2007 certificat Certind.

Trasabilitatea laboratorului este asigurată faţă de Institutul Naţional de Metrologie şi  laboratoare europene (Fluke şi Beamex) şi are 
comparări interlaboratoare cu Institutul Naţional de Metrologie, Universitatea Politehnică Bucureşti - Facultatea de Electrotehnică -        
Catedra de Metrologie şi Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti.
Laboratorul de Metrologie este membru fondator al Asociaţiei Laboratoarelor din România – ROLAB, asociaţie afiliată la Asociaţia           
Europeană de Laboratoare – EUROLAB.

LABORATORUL DE   METROLOGIE

ETALONĂRI

TIMP / FRECVENŢĂ

• Osciloscop
• Frecventmetru
• Generator de frecvenţă
• Generator de semnal
• Microvoltmetru / Voltmetru 

selectiv

• Calibrator de tensiune /curent
• Multimetru
• Analizor monofazat / trifazat calitate 

energie electrică
• Clampmetru
• Ampermetru
• Voltmetru
• Sonda înaltă tensiune
• Kilovoltmetru
• Megohmmetru  
• Ohmmetru 
• Microohmmetru

 MĂRIMI ELECTRICE

LUNGIMI

TEMPERATURI

• Aparat pentru măsurarea rezistenţei 
de dispersie a prizei de pământ

• Rezistor de valoare unică
• Rezistor în decade
• Punte Thomson
• Punte Wheatstone
• Testere
• Aparat pentru măsurarea                  

rigidităţii electrice a uleiului
        

• Termometru digital 
• Termometru IR
• Termometru din sticlă cu lichid
• Termometru cu bimetal
• Termometru manometric
• Termometru cu senzor de                

temperatură ( termorezistenţă     
Pt100 / termocuplu )

• Termorezistenţă pt100
• Termocuplu tip J, K, S, N
• Incinta termostată
• Calibrator de temperatură

• Manometru 
• Vacuummetru
• Manovacuummteru
• Traductor de presiune

• Șubler mecanic sau digital de exterior    
• Micrometru mecanic sau digital de 

exterior
• Comparator mecanic cu cadran 
• Pasametru

PRESIUNI

 ELECTRICE

Referinţe


