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Equipment Services

Reparasjon og kalibrering av alle typer pipetter 
utført iht ISO 8655 og ISO 17025

Pipetteservice
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MULTIKANAL, 12 OG 16 KANALER

MULTIKANAL, 4 OG 8 KANALER

ENKANAL

BESKRIVELSE AV TYPE KALIBRERING:

Kode Kalibreringstype 1 vol. 2 vol. 3 vol. (ISO 8655)
10 Quick Check og vedlikehold (**Not ISO 8655) 370 445 536
11 VWR- standard kalibrering og vedlikehold 370 621 795
12 VWR- standard kalibrering og vedlikehold og reparasjonstid* 445 705 859
13 Førkontroll 1/2 pris
14 Tillegg for akkreditert kal. (ISO 17025) 63
Prisene er i norske kroner (+ mva)

Kode Kalibreringstype 1 vol. 2 vol. 3 vol. (ISO 8655)
20 Quick Check og vedlikehold (**Not ISO 8655) 790 978 1188
21 VWR- standard kalibrering og vedlikehold 1230 1728 2597
22 VWR- standard kalibrering og vedlikehold og reparasjonstid* 1516 2057 2937
23 Førkontroll 1/2 pris
24 Tillegg for akkreditert kal. (ISO 17025) 127
Prisene er i norske kroner (+ mva)

Kode Kalibreringstype 1 vol. 2 vol. 3 vol. (ISO 8655)
30 Quick Check og vedlikehold (**Not ISO 8655) 705 904 1304
31 VWR- standard kalibrering og 1400 1930 2756
32 VWR- standard kalibrering og vedlikehold og reparasjonstid* 1718 2237 3106
33 Førkontroll 1/2 pris
34 Tillegg for akkreditert kal. (ISO 17025) 127
Prisene er i norske kroner (+ mva)

Quick Check & vedlikehold (**Not ISO 8655): Vedlikehold og kalibrering med 4 målinger pr.volum.

VWR-standard kalibrering og vedlikehold: Vedlikehold og kalibrering, 
10 målinger pr. volum (ISO 8655)

VWR-standard kalibrering, vedlikehold og reparasjonstid: * Vedlikehold, kalibrering, 10 målinger pr. volum (ISO 8655)
og reparasjon. (om nødvendig). Deler er ikke inkludert.

Førkontroll: Gir deg nøyaktigheten på din pipette ved ankomst 
til oss. Husk å spesifisere type kontroll.

Det utstedes eget bevis på dette resultatet.

* Reservedeler er ikke inkludert

**   ISO 8655 kalibrering krever 3 volum og 10 målinger.

VWR kan levere GLP-kalibrering på forespørsel.

Prisliste pipetteservice
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Pipetteservice

INFORMASJON OM PIPETTEN/ØNSKET TJENESTE

Erklæring:

INTERVALL PÅ KALIBRERINGSETIKETT:

1/2 år 1 år 2 år Ingen intervall  Ingen etikett

 
KOMMENTARER:

 

 

DATO:   UNDERSKRIFT:

Det benyttes kun originale pipettespisser fra Thermo Labsystems, Eppendorf og Biohit. 
Ønskes pipetten(e) kalibrert med andre spisser, må disse sendes med i rikelig antall.

 Hvis det ikke er mulig å kalibrere pipetten, utføres automatisk reparasjon. 

	 	Hvis reparasjonskostnader overstiger mer enn 50 % av en ny pipette, ønskes tilbud på en ny pipette.

Ved akkreditert kalibrering erklærer vi oss enig i:

“Hvis summen av det absolutte avviket og grensene for måleusikkerheten er større enn 
de brukte spesifikasjonsgrensene (+/-), vil konklusjonen være “Out of Spesification” eller 
“DOESN`T COMPLY”.

Jeg bekrefter herved at det innsendte instrumentet er fri for radioaktiv, mikrobiologisk og kjemisk 
forurensning, og kan håndteres av VWR servicepersonell uten fare for helse og miljø

Fabrikat/Modell: 1 2 3 4 5

Volum, µl:

Serienr.:

Førkontroll:

Kodenr. (se prisliste):

Antall volum 1-3 (se prisliste):

Akkreditert kal. (ISO 17025):

Feilbeskrivelse:

• trekker ikke opp

• drypper

• voluminnstilling

• tipp utkaster
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Avantor, Inc. or its affiliates, unless otherwise noted. | Visit vwr.com to view our privacy policy, trademark owners, and additional disclaimers. © 2022 Avantor, Inc. All rights reserved. 

12
/2

02
1-

SM
-K

L

©2022 VWR ZPROVWRI36798-NO

VWR International AS
Brynsalleen 4, 
0667 Oslo 
t +47 22 90 00 00 
info.no@vwr.com 
pipetteservice.no@vwr.com

Skjema for innsendelse av pipetter
PIPETTESERVICE

Avsender

 
KUNDENUMMER

 
FIRMANAVN:

 
AVDELING:

 
KONTAKTPERSON:

 
ADRESSE:

 
POSTNR:    STED:

 
TEL:    FAX:

 
EMAIL:

 
DATO:

 
BESTILLINGSNUMMER (KUNDENS)


