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KALIBRATIE 

Wij testen de loggers/thermometers standaard op 2 temperaturen en vermelden de testresultaten op een 

kalibratie rapport. Al onze kalibratie rapporten zijn herleidbaar naar internationale standaarden. Indien 

gewenst kunt u zelf extra kalibratie temperaturen opgeven.   

Indien tijdens de kalibratie een te grote afwijking wordt geconstateerd ten opzichte van de standaard 

specificaties, dan is in veel gevallen justering mogelijk. In dat geval nemen wij contact met u op of u 

akkoord gaat met het justeren. Na justering dient er een herkalibratie plaats te vinden en deze zal worden 

doorberekend. 

 

 
 

  
 

INSTEEK THERMOMETER. MODEL RT-343A 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bestelcode 

 
Omschrijving 

 
Prijs 
 

KR2-VR 2-punts kalibratie rapport t.b.v. vriezers: -25°C en -15°C €   42,00 
KR2-KK 2-punts kalibratie rapport t.b.v. koelkasten: +2°C en +8°C €   42,00 
KR2-ST 2-punts kalibratie rapport t.b.v. stoven: +37°C en +42°C €   42,00 
KR2-OT 2-punts kalibratie rapport t.b.v. ruimtes: +15°C en +25°C €   42,00 
KR2/-80 2-punts kalibratie rapport t.b.v.  -80°C vriezers: -80°C en -65°C €   68,25 
KR2-EI 2-punts kalibratie rapport tussen -30°C en +150°C (afhankelijk van type 

product), eigen temperatuur keuze 
€   52,75 
 

KR2-IR 2-punts kalibratie rapport t.b.v. infrarood thermometers, eigen 
temperatuur keuze tussen -25°C en +70°C 

€   58,00 

KR1-ET Extra temperatuur meetpunt (meerdere extra meetpunten zijn mogelijk) €   10,50 
KR2-RVT/CC512 2-punts kalibratie rapport t.b.v. temp en RV tussen -30ᵒC en +50ᵒC en 

tussen 11% en 85%. Deze kalibratie wordt uitgevoerd door een externe 
partner  

€ 139,50 

KR3-RVT/CC513 3-punts kalibratie rapport t.b.v. temp en RV tussen -30ᵒC en +50ᵒC en 
tussen 11% en 85%. Deze kalibratie wordt uitgevoerd door een externe 
partner 

€ 184,50 

  

 
 
 

De vermelde prijzen zijn exclusief BTW. 
Verzendkosten bedragen € 12,50. 

Voorgaande prijslijsten komen te vervallen. 
Voor orders buiten Nederland gelden andere verzendkosten. 
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