
KALIBRERA DITT 
INSTRUMENT  
HOS OSS!

”En korrekt mätning är resultatet 
av rätt mätmetod, 
ett kalibrerat mätinstrument 
och en professionell mättekniker.”

PRISLISTA 2015



MÄTFORUM SERVICE & KALIBRERING
VARFÖR BÖR JAG KALIBRERA MITT INSTRUMENT?

Alla mätinstrument är precisionsinstrument som kräver regelbundna kontroller för pålitliga 
mätresultat. Vid kalibreringen kontrolleras instrumentet så att det mäter rätt. Eventuell av-
vikelse noteras och ett kalibreringsintyg med spårbarhet till ackrediterad mätplats utfärdas. 
Om instrumentet avviker över rimliga gränser görs ytterligare en kontroll av instrumentet. 
Vi rekommenderar då vilka åtgärder som är lämpliga i form av service eller meddelar om 
instrumentet inte kan repareras.

Att årligen kalibrera ett instrument innebär att det alltid finns ett giltigt kalibreringsin-
tyg som visar att mätteknikern kan fölita sig på mätningen och som ger trovärdighet åt 
utföraren. Ett kalibreringsavtal är i många fall ett krav från kunder och beställare och ger 
trygghet.

HUR GÖR JAG FÖR ATT KALIBRERA ETT INSTRUMENT?

Om du behöver hjälp med en reparation eller vill ha ditt instrument kalibrerat kan du 
komma förbi och lämna in ditt instrument direkt till vår serviceverkstad eller skicka det till 
oss Normal kalibreringstid är ca 2 dagar. Om det är brådskande än så ber vi dig kontakta 
vår serviceavdelning för bokning av tid.

VILL DU HA PÅMINNELSE NÄR DET ÄR DAGS FÖR KALIBRERING?

Tiden går fort och det är lätt att missa när det är dags för kalibrering, speciellt om du 
har många instrument. När du tecknar ett kalibreringsavtal hos Mätforum så kallar vi ditt 
instrument till kalibrering. Du slipper fundera på när ditt instrument ska kalibreras nästa 
gång och du och dina kunder kan lita på att instrumentet visar rätt.

Med ett kalibreringsavtal hos Mätforum får du:

Alltid giltigt kalibreringsintyg

Kallelse1 gång per år

Rabatterat pris

Kontroll, kalibrering och kalibreringsintyg med  
spårbarhet till ackrediterad mätplats, på 2 dagar. 



TYP AV KALIBRERING: PRIS / ST PRIS AVTAL*

Lufthastighetsmätare (hastighet, temp, RF) 1295:- 1036:-

Kombinationsmätare (tryck, hastighet, temp, RF, ) 1895:- 1516:-

Tryckmätare 845:- 676:-

Luftflödesmätare (60 l/s) 870:- 676:-

Temperaturmätare 615:- 492:-

        Extra temp.givare 200:-

Temperaturlogger 510:- 408:-

Fukt- & temp.mätare 890:- 712:-

Fukt- & temp.mätare (4 punkter) 1165:-

Fuktlogger (+ ev. temp) 870:- 696:-

Fuktmätare Mtrl (fuktkvot, indikering, temp, RF) 550:- 440:-

CO2-mätare 870:- 696:-

Gasmätare (per gas) 975:-

Ljudnivåmätare 670:- 536:-

Alkometer 610:-

Alkometer Service + kalibrering 1680:-

Alkometer Dräger 3000 595:-

Värmekamera 1250:- 1000:-

Optisk avvägning 700

Rotationslaser 700

Korslaser 700:-

LIFA 2000 1100:-

Temperaturmätare IR 615:- 492:-

Fuktväska (fuktkvot, indikering, temp, RF) 1195:- 956:-

Alla priser ex moms. *Avtalspriser gäller vid tecknande av 3-årsavtal. Efter 3 år kan avtalet sägas upp. Om avtalet inte 
sägs upp fortsätter det utan bindningstid. Mätforum förbehåller sig rätten att justera priser beroende på omständigheter 
utanför vår kontroll. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. 



KONTAKTUPPGIFTER:

Telefon: 08-82 25 50
Fax: 08-82 84 57
Mail: info@maetforum.se
Web: www.mätforum.se

Skicka dina instrument till
Hammarby fabriksväg 29, pir E5
120 30 Stockholm

Besöksadress
Heliosgatan 1
120 30 Stockholm


