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Så fungerar färgmärkningssystemet
Svensk Transfers färgmärkningssystem Kalibrera i tid är ett system för att
kontrollera när mätdon ska tas in för kalibrering och underhåll.
Vårt färgmärkningssystem är ett märksystem med etiketter som du fäster på mätdon för
att få kontroll på när de ska tas in för kalibrering, underhåll, egenkontroll eller service.
Systemet är lätt att använda och fungerar bra vid sammanhang som kräver återkommande tillsyn.
Systemet bygger på en årlig färgmarkering med månadsnumrering i färgerna blå, gul,
grön eller orange. Årsfärgerna återkommer cykliskt vart fjärde år. Märkning av ett mätdon sker med en självhäftande etikett med årsfärg och månadsnummrering. Märkningen kan användas i syfte att ange sista användningsmånad innan ny kalibrering, underhåll, egenkontroll eller service.
Det är framförallt användare av mätdon som ska informeras om mätdonens status.
Företag som infört registrerings- och inkallningssystem för underhåll måste också ange
kalibreringsstatus på mätdonet. Vårt färgmärkningssystem har därför sin givna plats
även i datoriserade system och rutiner för mätdonsövervakning.

När är det dags att kalibrera?
Mätdon bör kalibreras när någon förändring befaras, dock senast
den månad eller år färgtejpen anger.
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Märkningen finns i fyra olika utföranden.
Månadssiffra, årtal, både med månadssiffra och årtal eller med
månadssiffra, årtal och Next Cal för att tydliggöra när nästa kalibrering bör genomföras.
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Vi erbjuder
Vårt färgmärkningssystem är en viktig del av kvalitetsarbetet. Hos oss kan du beställa en komplett pärm innehållande 48 ark månadssiffror i färgerna blå, gul, grön och
orange. Som komplement erbjuder vi ark med enbart
årtal. Vi har även ark och rullar med både månadssiffra
och årtal på samma etikett.
Till systemet hör informationsmaterial med affischer
(A4 och A2) som visar sambandet mellan färg och årtal.
Artikelnummer 1500

Remsa med månadssiffra och årtal, 9 x 180 mm.

Ett ark (A4 format) rymmer 594 etiketter, 9 x 10 mm.

Fler etiketter
Som komplement till färgmärkningssystemet finns etiketter med olika text
för markering av mätdonens kalibreringsstatus, 50 x 20 mm.

Artikelnummer 4000

Artikelnummer 4002

Artikelnummer 4004

Artikelnummer 4003

Nollmarkering är en brun etikett med siffran noll som indikerar att instrumentet inte har
bestämd tidpunkt för underhåll. Används som alternativ till Kalibreras ej.

Artikelnummer 4001

Färgmärkningssystemet består av
•
•
•
•

månadssiffra - ark eller rulle
enbart årtal - ark
månadssiffra & årtal - ark eller rulle
månadssiffra, årtal & Next Cal - ark

Etiketter finns för att ytterligare indikera
instrumentens kalibreringsstatus.
Förklarande informationafficher
finns i A4 och A2 format.

Beställ Svensk Transfers färgmärkningssystem
Färgark, samlingspärm, rullar, etiketter, tejphållare, karusell och informationsaffischer (A2 och A4).
SVENSK TRANSFER AB
Företagsgatan 1
504 64 Borås
Tel: 033-22 26 60
Fax: 033-22 26 69
E-post: fms@svensktransfer.se
Web: svensktransfer.se/fargmarkningssystem
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