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Laboratoarele Elba reprezinta un centru de competente unic la nivel regional 
 
Elba dispune de Laboratoare Fotometric, Chimic si Electromecanic acreditate de Reteaua 

Nationala de Acreditare din Romania - RENAR, precum si de Laborator Metrologic autorizat. 

 

 

 

 

 

 

Tehnologii de ultima ora 

Tehnologiile de ultima ora utilizate, calitatea materialelor folosite la executia corpurilor de 

iluminat, precum si echipamentul electric ce poarta sigla marilor producatori din domeniu au 

condus la acordarea in premiera de catre Elba a trei ani garantie.  

 

Laboratorul Electromecanic a fost înfiinţat în 1957, Laboratorul Fotometric în 1972, cel Chimic 

în anul 1968, iar cel de Metrologie îşi desfăşoară activitatea din 1953. Laboratoarele 

Fotometric şi Electromecanic sunt acreditate RENAR, respectiv Laboratorul de Metrologie 

este atestat BRML. 

 

Standarde internationale 

Toate produsele fabricate sunt verificate si testate pe fluxul de fabricatie si in laboratoarele 

noastre: electromecanic, fotometric, metrologic si chimic folosind metodele de incercare si 

verificare impuse de standardele internationale. Laboratoarele sunt acreditate RENAR in 

conformitate cu SR EN ISO / IEC 17025. 

 

 Fotometric: Teste fotometrie și colorimetrie, măsurări specifice pentru corpuri de 

iluminat, conform standardelor CE 
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 Electromecanic: Teste electrice, mecanice, termice, climatice, pentru a determina 

caracteristici specifice și conformitatea produselor 

 Metrologic: Calibrare și testare pentru mai multe domenii precum: presiune, 

temperatură, lungime, masă, forţă etc 

 Chimic: Analize chimice pentru măsurarea și testarea proprietăţilor / reacţiilor 

diferitelor produse și substanţe 


