
Documentatie

• Conform normen 

• Papierloos 

• Per toestel

Welke meetinstrumenten zijn actueel in gebruik? Welke zijn 

momenteel in het laboratorium voor kalibratie? Waar vind ik 

het kalibratiecertificaat van een bepaald instrument? De 

verantwoordelijken voor klantenservice-organisaties moeten 

altijd een actueel overzicht hebben van de beschikbaarheid 

en de toestand van hun meetinstrumenten. Met name bij 

grotere voorraden aan instrumenten kan het 

testmiddelmanagement behoorlijk wat organisatie vergen, 

die veel tijd kost en medewerkers bezighoudt.

Hogere efficiëntie en gewaarborgde kwaliteit door het 
integrale testmiddelmanagementsysteem PRIMAS.

Een efficiënte oplossing is in zulke gevallen het integrale 

testmiddelmanagement PRIMAS van Testo Industrial 

Services. PRIMAS is een flexibele combinatie van kalibratie 

en test- en meetmiddelmanagement, gekoppeld aan een 

speciale, op internet gebaseerde software en afgerond door 

diensten op het gebied van logistiek en organisatie. Dankzij 

de modulaire opbouw kan PRIMAS perfect op allerlei eisen 

worden afgestemd. Of uw meetinstrumenten nu van Testo of 

van een andere fabrikant stammen, speelt daarbij geen rol.

Logistiek

• Afhaal- & brengdienst

• Transportcontainers

• Transportpartners

• Spoeddienst

• Kalibratie op locatie

Kalibratie

•  DAkkS-kalibratie in  

geaccrediteerde laboratoria

• ISO-kalibraties

• Kalibratie op locatie

• Reparatie

• Kalibratie bij fabrikanten en partners

Organisatie

• Planning & advies

• Barcode-markering

• Individuele procesaanpassing

• Toezicht op termijnen

IT

•  PRIMAS online:  

testmiddelmanagement op internetbasis

•  PRIMAS exchange:  

gegevensuitwisseling via VDI/VDE 2623

www.testo.com
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Onsite kalibratiediensten

Meer info: Testo NV/SA . Industrielaan 19 . 1740 Ternat . info@testo.be . www.testo.com

Testo biedt onsite kalibratiediensten aan voor 
temperatuur en relatieve vochtigheid volgens   
ISO 9001 en ISO 17025.

Testo levert vanaf nu ook on-site kalibratiediensten aan bedrijven uit de voedings– en farmawereld. We beschikken over 

een volledige uitgerust mobiel kalibratielabo dat ter plaatse kalibraties voor verschillende parameters kan uitvoeren.

De uitdaging

De kwaliteit van de producten die uw bedrijf produceert, zijn afhankelijk van betrouwbare meetresultaten tijdens het 

productieproces en van de wijze van opslag nadien. U dient ononderbroken te blijven produceren en wenst downtime te 

voorkomen. Hiervoor dienen de geïnstalleerde  meetsystemen in uw productiehal en magazijn te allen tijde operationeel te 

zijn. Ook in het kader van audits dient u te kunnen bewijzen dat u beschikt over een continue registratie van uw kritische 

parameters.

De oplossing

Testo biedt vanaf nu ook onsite kalibratiediensten aan volgens ISO17025 met dezelfde hoge kwaliteit zoals reeds  

aangeboden met de kalibraties uitgevoerd in het DAkkS geaccrediteerd labo van Testo Industrial Services.

Onze mogelijkheden bij u ter plaatse:

• Temperatuursensoren (-80°C … 200°C)   ISO 9001 & ISO 17025

• Relatieve vochtigheidsensoren (5%RV … 95% RV) ISO 9001 & ISO 17025

• Druksensoren     ISO 9001

• Diverse elektrische parameters   ISO 9001

• Mapping ovens      

• Mapping klimaatkamers    

Onze meetonzekerheden per parameter zijn beschikbaar op aanvraag.

Onze Voordelen:

• Flexibele planning voor uw on-site kalibraties.

• Online opvolging en downloaden van uw certificaten  

 via PRIMAS (zie achterkant)

• Uw meettoestellen blijven continu registreren

• Kalibraties mogelijk volgens ISO 9001 en ISO 17025


