Priser for akkrediteret kalibrering af koldtvandsmålere

Gældende fra 2. januar 2019

Egenkontrol af vandmålere ved stikprøvekontrol
Målertype

Antal målere i stikprøve

3-9

10 - 17

18 - 110

Qn1,5 - 3,5 / Q31,6 - 4,0

kr. 175

kr. 160

kr. 145

Qn6 / Q36,3

kr. 450

kr. 390

kr. 330

Qn10 / Q310

kr. 690

kr. 650

kr. 620

Større end Qn10 / Q310

spørg efter pris

Reverifikation af vandmålere
Målertype

Antal målere

Qn1,5 - 3,5 / Q31,6 - 4,0

1-9

10 - 17

18 ->

kr. 195

kr. 180

kr. 165

Større end Qn3,5 / Q34,0

spørg efter pris

Kalibrering af vandmåler i forbindelse med klage (tvist-sag)
Måler type
Qn1,5 - 3,5 / Q31,0 - 4,0

kr. 690

Qn6 - 10 / Q36,3 - 10

kr. 970

Større end Qn10 / Q310

1

inkl. certifikat

spørg efter pris

+ evt. udskrift af log på elektronisk måler

kr. 400

+ evt. undersøgelse af tælleværk på mekanisk måler1

kr. 600

Dette er en ikke-akkrediteret destruktiv test af en målers mekaniske tælleværk.

Tillæg for særlige ydelser

Ekstra flow ifm. kalibrering

35 kr. pr. måler

Bestemmelse af startflow

35 kr. pr. måler

Sortering hvis målere ikke er tydeligt pakket i partier

10 kr. pr. måler

Klargøring af målere hvis aflæsningsfelt ikke er frit

10 kr. pr. måler

Øvrige ikke-akkrediterede laboratorieopgaver

1800 kr. pr. time

Hasteopgaver
Fragt (Danske Fragtmænd)
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+ 50 %
dagstakst + kr. 20

Priser under følgende forudsætninger:
- At målerne leveres til Målerlaboratoriet
sammen med udfyldte ordresedler.
- At målerne er tydeligt opdelt i partier, hvis
der leveres flere partier samtidigt.
- At målerne er så ensartede at målerne i et
parti kan kalibreres samtidigt og efter samme retningslinjer.
- At aflæsningsfeltet på målerne er frit.
- At tælleværket på måleren angiver volumen
med mindst 1 liters opløsning.
- At Målerlaboratoriet kan benytte et eksternt
akkrediteret laboratorium som underleverandør til kalibreringen.
- At der udarbejdes én kalibreringsrapport for
samtlige målere i hver stikprøve.
- At kunden selv foretager rengøring af målere inden evt. genopsætning.
- At kunden betaler fragtomkostningerne ved
evt. returnering af kalibrerede målere.
- Alle priser er ekskl. moms, og er gældende
dagspriser.
- Betalingsbetingelser netto 30 dage fra faktura dato.

