
Series
Nominal 

value (uL)
n

Reference value 
(average) (uL)

correction (uL) CV (%)
Uncertainty (   ) 

(uL)

S1000

100 10 93.48 -6.52 0.49 0.18

500 10 499.5 -0.5 0.13 3.0

1000 10 1005.6 +5.6 0.04 3.0

S100

10 10 9.619 -0.381 1.72 0.092

50 10 50.02 +0.02 0.16 0.11

100 10 100.79 +0.79 0.17 0.12

S10

1.0 10 1.169 +0.169 4.92 0.092

5.0 10 5.032 +0.032 0.23 0.092

10.0 10 9.968 -0.032 0.36 0.092
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Uncertainty: The reported expanded uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor k=2, providing a level of  confidence 
approximately 95% (based on EA-4/02)

Environmental Conditions:    Temperature: (20    0.5) Relative Humidity: (50    5) %RH

Calibration Method: P7.2.1.1-Vol. ( Standard BS EN ISO 8655). All results have been recorded after steady state conditions and they are average of at 
least 10 individual measurements. Calibration is done by gravimetric method.

سامانه هاي نوین 

آزمایشگاهی و پزشکی سوگند

 (سهامی خاص)
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برگه گارانتی

این محصول به مدت 10 سال مشمول خدمات پس از فروش می باشد.

- دستگاه معیوب تنها پس از بازدید، تست و تایید مشکل فنی توسط کارشناسان این شرکت  مورد تائید قرار خواهد 

.گرفت

محصولی که در اختیار شما قرار گرفته است سمپلر متغیر تولیدي شرکت  سوگند با برند SOGOPETTE می باشد.

شرایط گارانتی.

مدت زمان گارانتی:

مـدت زمان گـارانتی ازتاریخ صدور فاکتور به مدت 12 ماه  بوده و تحت پوشش کلیه خدمات پس از فروش براساس 

ضوابط خواهد بود.

خدمات پس از فروش

- خدمات گارانتی فقط براي تعمیردستگاه(بانظریه وتایید کارشناس شرکت) بوده و فقط شـامل ارائه خدمات رایگان 

.براي تعویض قطعات و دستمزد تعمیر در مدت معین می باشد

شرایط لغو گارانتی: 

 .

گردد.- خدمات گارانتی فقط توسط کارشناسان مجاز معرفی شده از طرف شرکت ارائه می 

- دستگاهی شاملگارانتی هســـــــت که داراي برگه ضمانتنامه یا فاکتور خرید از شرکت باشد. بدیهی است جهت 

.استفاده از خدمات گارانتی ارائه این مدارك ضروري است

- صدمات و ضایعات ناشی از ضربه، سقوط،استفاده از مواد شیمیایی غیر مجاز،تماس با آتش یا حرارت زیاد، 

 

- استفاده غلط از دستگاه یا مواردي خارج از سازگاري و اسـتانداردهاي تعیین شـده براي دسـتگاه یا عمل نکردن به 

.دستورالعملهاي ذکر شده در دفترچه راهنماي دستگاه

مهر و هولوگرام شرکت: تاریخ شروع گارانتی:

تاریخ صدور فاکتور می باشد.
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