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Kalibrering av tryck
SINI mätrum i Göteborg
testprotokoll med spårbarhet DKD WIKA D-K-15105-01-00

Spårbarhet
Samtliga instrument har spårbar kalibrering till DKD 
WIKA D-K-15105-01-00.

Kalibreringsrutiner
Särskilda rutiner enligt kvalitetsmanual finns för val av 
mätdon, spårbarhet, mätdonsregister, registrering, märkning, 
underhåll, förvaring samt kontroll av kalibreringsdatum.

Mätrum
Mätrummet är temperaturkontrollerat med omgivningstempe-
ratur +22°C ± 1°C. Den lokala gravitationen är uppmätt till 
9,8173 m/s2. En kalibrerad väderstation mäter och registrerar 
omgivningstemperatur, luftfuktighet och atmosfärstryck.
Godkänd luftfuktighet är mellan mellan 30 till max 70%. 
Godkänt atmosfärstryck är mellan 980 till 1050 mbar. 
Kalibreringsprogram WIKA Cal kompenserar uppmätta värden 
vid kalibreringen.

 utg.18.01

Datablad 15.50.01

Kalibrering tryck med testprotokoll
Vi utför kalibrering av tryckmätare, tryckgivare och tryckvakter 
enligt utvalda kalibreringsprocedurer komplett med test-
protokoll med spårbarhet. Kalibreringen utförs med mycket 
noggrann kalibreringsutrustning i separat, klimatanpassat 
mätrum. Processen är styrd av programvara som registrerar 
och lagrar uppmätta värden samt genererar testprotokoll.

Kalibreringstjänster
Kalibrering kan utföras i samband med köp av ny produkt 
eller på kundens inskickade instrument. 
Produkter med noggrannhetsklass 1,0%, 1,6% eller 2,5% 
har kalibrering och testprotokoll med 5 mätpunkter. Produk-
ter med noggrannhetsklass 0,6%, 0,5%, 0,25% eller 0,1% 
har kalibrering och testprotokoll med 10 mätpunkter. Varje 
mätpunkt kontrolleras både på stigande och fallande tryck. 
Noll är en mätpunkt men inte vid mätobjekt med visarstopp. 
Kalibreringen lagras för kunden i databas för påminnelse om 
löpande årlig omkalibrering.

Kalibreringsutrustning
Utrustningen kan generera, mäta och registrera tryck från 6 
mbar till 600 bar samt undertryck från -6 mbar till -1000 mbar. 
För tryckområde max 100 bar används Pressure Controller 
med precisionstryckgivare med mätnoggrannhet kl.0,01%. 
För tryckområde mellan 100 och 600 bar används kompera-
tionspump tillsammans med processkalibrator och precisions-
tryckgivare med mätnoggrannhet kl.0,25%

Mätmetod för ström eller spänning
Vid kalibrering av tryckgivare ansluts objektet till precisions-
multimeter för kontroll och avläsning av utsignal i mA eller V.

Testprotokoll med spåbar kalibrering Best.nr

5 mätpunkter standard tryckmätare kl.1,0%, 1,6% och 2,5%
lägsta område 6 mbar - högsta område 600 bar 89341000

5 mätpunkter mano-vakuum tryckmätare kl.1,0%, 1,6% och 2,5%
lägsta område -6 mbar - högsta område -1/+24 bar 89341001

10 mätpunkter standard tryckgivare kl.0,5%, 0,25% och 0,1% samt tryckmätare kl.0,6%
lägsta område 10 mbar (kl.0,5%) - högsta område 600 bar 89341005

10 mätpunkter mano-vakuum tryckgivare kl.0,5%, 0,25% och 0,1% samt tryckmätare kl.0,6%
lägsta område -10+10 mbar (kl.0,5%) - högsta område -1/+24 bar 89341008

10 mätpunkter special tryckgivare CPT 6200 för serviceinstrument kl.0,2%
lägsta område 25 mbar - högsta område 600 bar 89341006

10 mätpunkter special vakuum tryckgivare CPT 6200 för serviceinstrument kl.0,2%
lägsta område -1/+1,5bar - högsta område -1/+24 bar 89341007

CERTIFIERAD
ISO 9001

Ledningssystem för kvalitet


