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Kalibrera i tid
Information om Svensk Transfers färgmärkningssystem
Artikelnummer: 5000

Tillförlitliga
mätinstrument
skapar förtroende

Sätt lite färg på
► Mätdon måste alltid kalibreras och

kontrolleras med regelbundna intervaller
för att vara tillförlitliga. Höga kvalitetskrav förutsätter att mätdonen fullt ut
motsvarar förväntningarna.
Kvalitetsmedvetandet ökar hos såväl
producenter som konsumenter. Höga
krav på producentansvar är ytterligare
en förklaring till varför många företag

inför system för kvalitetssäkring.
Gemensamt för flera kvalitetssystem
är kalibrering och kontroll av mätdon.
Rätt använt är färgmärkningssystemet
därför en viktig del i kvalitetsarbetet.
Svensk Transfers färgmärkningssystem Kalibrera i tid är ett komplett och lättanvänt system för bevakning av olika
mätdons kontroll- och kalibreringsstatus.

Så fungerar färgmärkningssystemet
ÖVERSKÅDLIGT Färgmärkningssystemet
Kalibrera i tid är ett märksystem för bevakning av mätdons kontroll- och kalibreringsstatus. Det har fått god spridning
och används i kvalitetsarbetet vid såväl
stora som små företag. Systemet är
överskådligt och lätt att använda även i
andra sammanhang som kräver återkommande tillsyn.
FÄRGERNA TALAR
Färgmärkningssystemet ger snabb information om
mätdonens status till alla användare.
Färgmarkeringen på mätdonet kan
användas för att ange sista användningsmånad innan ny kalibrering,
underhåll, egenkontroll eller service. Systemet bygger på en återkommande årlig
färgmarkering – en etikett i blått, gult, grönt
eller orange med månadsnumrering som
fästs på mätdonet. Årsfärgerna återkommer cykliskt vart fjärde år (se illustration).
Som komplement till månadsmarkeringen
finns ark med enbart årtal. Dessutom finns
det ark/rullar med både månadssiffra och
årtal på samma färgmarkering. Systemet
blir en viktig del i kvalitetsarbetet.

TYDLIG INFORMATION Det är framför allt
användaren av mätdonet som ska informeras om mätdonets status. Färgmärkningssystemet har därför sin givna plats
även i datoriserade system och rutiner för
mätdonsövervakning.
Företag som infört datorstyrt registrerings- och inkallningssystem för mätdonsunderhåll, måste även ange kalibreringsstatus på mätdonet.
FÖR OLIKA ÄNDAMÅL Märkningen
av mätdon sker med en självhäftande etikett där varje årsfärg har
månadssiffror. Etiketten anger därmed
vilket år och vilken månad som mätdonet senast ska omkalibreras eller
liknande.
Till färgmärkningssystemet hör även
informationsmaterial med affischer
(A4 och A2) som visar sambandet mellan färg och årtal. Användarna kan
själva lätt avgöra mätdonens status.
PÄRM En hel färgmärkningssats består
av en samlingspärm med märktejp på
ark med enbart månadssiffror i färger-
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na blått, gult, grönt och orange. Samma
färger återkommer cykliskt vart fjärde år.

KARUSELLEN är ett komplement till rullarna. Den
har plats för tolv hållare för tejprullar. Pappersremsan går ut på undersidan.

Det är en och samma månadssiffra per
ark eller rulle. Samma gäller där det är
en månadssiffra och årtal. På rullar med
månadssiffra är det 900 siffror och på
rulle med år och månad 500 siffror.
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Märkningen finns i tre olika utföranden.
Månadssiffra, årtal eller både med
månadssiffra och årtal.
Ett fullt ark (A4-format) rymmer 594 siffror.
Rutor 9 x 10mm (månadssiffra, årtal)
Remsor 9 x 180mm (månadssiffra & årtal)

På arken kommer månadssiffra och årtal på
långa remsor, 9 x 180mm, för att lätt kunna
anpassa längden på etiketten

kvalitetsarbetet
När är det dags
att kalibrera?

Andra etiketter
kan behövas

Mätdon bör kalibreras när någon förändring befaras,
dock senast den månad färgtejpen anger.

Som komplement till färgmärkningssystemet finns etiketter med
olika text för markering av mätdonens kalibreringsstatus.

Artikelnummer 4000 (50 x20 mm)

se kalibreringsbevis
Artikelnummer 4002 (50 x20 mm)

Pärm, 4x12 ark = 48 ark med
månadssiffra. Artikelnummer 1500
Affischen på pärmens framsida
finns både i A4- och A2-format.
Artikelnunmmer 3000, 3001

►
Färgen
anger år

►
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Artikelnummer 4004 (50 x20 mm)

Siffran
anger månad

Artikelnummer 4001 (50x 20 mm)
Artikelnummer 2413
”Nollmarkering”
(9x10mm) är en brun tejp
med nollor som markerar att
instrumentet inte har en bestämd tidpunkt för underhåll eller dylikt. Används
som alternativ till
”KALIBRERAS EJ”.

Cykliskt återkommande årsfärger
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Siffrorna på ark
eller rulle
Färgmärkningstejpen finns både på ark och rulle.
Rullarna bör kompletteras med tejphållare.
Dessa kan fästas i en speciellt anpassad
”karusell” med plats för tolv tejphållare.
Färgmärkningssystemet består av följande:
►► Månadssiffra – ark eller rulle
►► Enbart årtal – ark
►► Månadssiffra & årtal – ark eller rulle
Ett antal etiketter finns för
att ytterligare indikera
instrumentens kalibreringsstatus.
(se bilder på föregående sida).
Förklarande informationafficher
finns i A4 och A2 format.

Beställ
Svensk Transfers
färgmärkningssystem
Allt material i färgmärkningssystemet – färgark, samlingspärm, rullar,
etiketter, tejphållare, karusell och informationsaffischer (A2 och A4) kan beställas av:
SVENSK TRANSFER AB
Företagsgatan 1
504 64 Borås
Tel: 033-22 26 60
Fax: 033-22 26 69
E-post: fms@svensktransfer.se
För prisuppgifter och artikelnummer,
kontakta Svensk Transfer!
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