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Zkušební laboratoř VTP UNIS

Akreditovaná moderně vybavená zkušební 
laboratoř nabízí provádění zkoušek elek-
tromagnetické kompatibility (EMC), kli-
matických zkoušek a zkoušek mechanic-
ké odolnosti. Zákazníky jsou subdodava-
telé automobilek, výrobci měřicí techniky, 
zdravotnických pomůcek, průmyslových 
přístrojů, informačních technologií, audio-
vizuálních zařízení a společnosti z oblasti 
letecké, vojenské techniky.

Laboratoř zkoušek elektromagnetické 
kompatibility (obr. 1) je vybavena bezodra-
zovou komorou s měřicí vzdáleností 3 m. Ko-
mora je vybavena na zkoušky komponentů pro 
vojenské, letecké nebo automobilní aplikace 
s dosažitelnou intenzitou EM pole 200 V/m. 
Laboratoř je dále vybavena zařízeními pro 
provádění zkoušek odolnosti proti rušením 
šířeným po vedení, měření úrovně rušení ší-
řeného vedením, odolnosti proti elektrostatic-
kému výboji ESD a odolnosti vůči výpadkům 
a změnám napájecího napětí.

Laboratoř klimatických zkoušek (obr. 2) 
je vybavena komorami pro teplotní zkoušky 
v rozsahu od –70 do +180 °C s teplotní změ-
nou až 15 °C/min a vlhkostní zkoušky s regu-
lací v rozsahu od 10 do 98 %. Pro zkoušku šo-
kem z teploty +220 °C na teplotu až –80 °C, 
nabízí laboratoř zákazníkům teplotní šokovou 
komoru s pracovním prostorem o objemu 320 l.

Laboratoř zkoušek mechanické odol-
nosti (obr. 3) je určena pro zkoušky vibrace-
mi (sine, random, sine on random, random on 
random), vyhledávání rezonancí, zkoušky vi-
bracemi kombinované s klimatickými vlivy 
(teplota, vlhkost) a zkoušky rázy. Laboratoř je 
vybavena elektrodynamickým vibračním budi-
čem s kluzným stolem o jmenovité síle 35 kN 
a klimatickou komorou o objemu 1 450 l.

Zkušební laboratoř je akreditována ČIA 
podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. 

Rozsah akreditace pokrývá oblasti:
– zkoušky elektromagnetické kompatibility 

(EMC),
– zkoušky vibracemi a rázy,
– klimatické zkoušky (teplota, vlhkost).

Obr. 1. Laboratoř zkoušek elektromagnetické kompatibility

Obr. 2. Laboratoř klimatických zkoušek

Obr. 3. Laboratoř zkoušek mechanické odolnosti
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