
Kalibreren: vergelijken van meetwaarden, te herleiden tot een (natio-

nale) standaard 

Justeren: afstellen van een meetinstrument op de kleinst mogelijke 

afwijking van de juiste waarde. Bij het justeren is een ingreep aan het 

meetinstrument nodig. 

Justeren: ingreep aan het meetinstrument

Wat is kalibreren?

Standaarden en 
herleidbaarheid

Kalibreren en justeren –  
wat zijn de verschillen?
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Standaard: metrologisch vergelijkingsobject ter kalibratie van andere 

meetinstrumenten.

Herleidbaarheid: meetresultaten door een ononderbroken keten van kali-

braties die betrekking hebben op nationale of internationale standaarden.

2   Gebruiks-/werkstandaard:

•  In de praktijk gebruikte 

standaard ter kalibratie/

controle van stoffelijke 

maten, meetinstrumenten 

of referentiematerialen. Een 

werkstandaard wordt normaal 

gesproken gekalibreerd met een 

referentiestandaard.

Soorten kalibratie
ISO-kalibratie

ISO-kalibraties worden toegepast in alle bereiken waarin testmiddelbe-

waking en kalibratie nodig zijn, maar geen DAkkS-kalibraties worden 

verlangd. ISO-kalibraties kan elke onderneming in principe zelf uitvoeren. 

Precieze details of uitvoering zijn niet voorgeschreven, waardoor een 

schemerzone ontstaat.

Inhoud van een ISO-kalibratiecertificaat

• Meetmiddelbeschrijving en -identificatie

• Kalibratiedatum

•  Kalibratieresultaten die na een justering of reparatie werden bereikt

• Identificatie van de kalibratiemethode

• Standaard die werd toegepast om de herleidbaarheid te waarborgen

• Omgevingsvoorwaarden

• Vermelding van de onzekerheden bij de kalibratie van het meetmiddel

• Identificatie van de persoon/personen die de bevestiging uitvoeren

•  Identificatie van de persoon/personen die verantwoordelijk zijn voor 

de garantie van de correct geregistreerde informatie

• Duidelijke identificatie van het meetmiddel

Geaccrediteerde kalibratie 

bijv.: DAkkS (D), Akkreditierung Austria (ÖKD, A), SCS (CH), UKAS (GB), 

NVLAP (US)

Ondernemingen die kiezen voor een geaccrediteerde kalibratie krijgen 

een service op het hoogste meettechnische niveau. De geaccrediteerde 

kalibratiemethoden en documenten zijn de maatstaf voor alle industriële 

kalibratietaken. De certificaten zijn qua uiterlijk en inhoud vastgelegd 

door de officiële accrediteringsinstantie en staan in het kwaliteitswaar-

borgings-handboek van het laboratorium. DAkkS-certificaten zijn bijv. in 

Duitsland voor de rechtbank toegelaten als bindende bewijsmiddelen.

1   Referentiestandaard:

•  De standaard met de hoogste 

beschikbare nauwkeurigheid, 

waarvan metingen worden 

afgeleid.

Vaststellen en vastleggen van de afwijking van een meetinstrument in 

vergelijking met een ander instrument onder gespecificeerde omstandig-

heden. Dit instrument wordt aangeduid als standaard. 

Bij het kalibreren horen:

• Vastleggen van de afwijking

• Berekening van de meetonzekerheid

• Opstellen van het certificaat

Informeer u nu op www.testo.nl  
of neem direct contact met ons op, telefonisch via 036-5487000 of via een e-mail aan info@testo.nl
Het team van Testo verheugt zich op uw vragen en geeft u graag individueel advies.

Referentie-
standaard:

Testmiddel / meetinstrument

Nationale  
standaard

Gebruiksstandaard /
werkstandaard
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Kalibratie met Testo – uw 
voordelen in één oogopslag:

• Verhogen van de productkwaliteit

• Vermijden van uitschot en nabewerken

• Voldoen aan normen, richtlijnen en standaarden

• Bescherming tegen eventuele schadevergoedingsclaims

• Goed gewapend voor audits

Een kalibratie-interval is de regelmatige afstand tussen de kalibraties. 

Personen die verantwoordelijk zijn voor testmiddelen moeten hierbij 

steeds de risico´s opwegen tegen de kosten om een optimale balans 

tussen veiligheid en kosten te verkrijgen. Lange kalibratie-intervallen 

beteken weliswaar geringe kalibratiekosten, maar een lange cyclus 

brengt ook een enorm risico van non-conformiteit van het meetinstru-

ment met zich mee.

Kalibratie-interval

Aanbeveling:

drie kalibratiepunten verdeeld over het hele effectieve bereik.

Als een temperatuurvoeler een tempereerproces in een bereik van 50 

- 250 °C bewaakt, dan zou men kunnen kiezen voor de volgende drie 

kalibratiepunten.

Kalibratiepunten

Inhoud van een 
kalibratiecertificaat
De inhoud van ISO- en DAkkS-certificaten is grotendeels hetzelfde. De 

inhoud van de DAkkS-certificaten is voorgeschreven, de inhoud van de 

ISO-certificaten kan men vrij kiezen. Deze verplichte gegevens moeten in 

elk DAkkS-kalibratiecertificaat staan en zouden ook in elk ISO-certificaat 

moeten staan:

• Meetmiddelbeschrijving en -identificatie

• Kalibratiedatum

• Kalibratieresultaten die na een justering of reparatie werden bereikt

• Identificatie van de kalibratiemethode

• Standaard die werd toegepast om de herleidbaarheid te waarborgen

• Omgevingsvoorwaarden

• Vermelding van de onzekerheden bij de kalibratie van het meetmiddel

• Identificatie van de persoon/personen die de bevestiging uitvoeren

•  Identificatie van de persoon/personen die verantwoordelijk zijn voor de 

garantie van de correct geregistreerde informatie

• Duidelijke identificatie (bijv. serienummer) van het meetmiddel

Een volledige kalibratie- of meetwaarde bestaat uit meerdere componen-

ten: de referentiewaarde, de weergegeven waarde, de afwijking en de 

tolerantie resp. meetonzekerheid.

Meetonzekerheid

Kalibratiekosten Kosten van fouten
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Kalibratie-intervalOptimum

Ingestelde waarden
in °C

Onderste pro-
cespunt

Procespunt in het midden van 
het kalibratiebereik

Bovenste procespunt

Meetonzekerheid

Juiste waarde

Gemeten waarde

Kalibratie van uw meetapparatuur in geaccrediteerde laboratoria

•  Zekere meetresultaten dankzij uiterst precieze kalibratie – te herleiden 

tot nationale of internationale standaarden

•  Al naargelang de individuele behoefte krijgt u geaccrediteerde of ISO-

kalibraties

•  Profiteer van 60 jaar ervaring in meettechniek en kalibratie

Testo – Uw partner voor kalibraties

Testo Factsheet
Kalibratie


