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PLR_2021_022-Calibracao

NOTAS:
Aos preços apresentados acresce o IVA à taxa em vigor. As datas de calibração ou ensaio deverão ser ajustadas em função da disponibilidade de ambas as partes.
A Calibração de balanças deverá ser con� rmada de acordo com a tipologia (para calibração por outras entidades competentes). Con� rme por favor os valores da deslo-
cação no Grande Porto e na Grande Lisboa (raio de 50 km) e no resto de Portugal Continental.
* O preço por calibração já tem o valor da deslocação incluído. ** Aos preços de calibração/ensaio será adicionado o valor da deslocação. 

Tipologia SERVIÇOS DISPONÍVEIS      Tipo de equipamentos

I
Higrómetros/ Termohigrómetros/ Termómetros digitais ou analógicos/ Registadores de temperatura e/ou humidade.
(Calibração em Humidade e/ou Temperatura e só para (2) dois patamares).
Sugestão para: Termómetro de frio: 2ºC e 8ªC

II

Higrómetros/ Termo higrómetros/ Termómetros digitais ou analógicos/ Registadores de temperatura e/ou humidade.
(Calibração em humidade e/ou temperatura para (3) três patamares).
Sugestão para: Termohigrómetro de ambiente: 15ºC e 30ºC / 50% humidade relativa

Por cada patamar adicional de temperatura ou de humidade

III

Sistema multicanal de temperatura e/ou humidade: Higrómetros/ Termo higrómetros/ Termómetros digitais ou analógicos/ Registadores de temperatura e/ou humidade (“data loggers”)  “Leituras em 
simultâneo”. (Calibração em Humidade e/ou Temperatura para (3) três patamares c/ 3 sensores).
Nota: Excluem-se os sistemas ARALAB Mini DataLog

Por cada sensor adicional

Por cada patamar adicional de temperatura ou de humidade

IV
Termómetros de Líquido em Coluna de Vidro. (Calibração em (2) patamares de temperatura)

Por cada patamar adicional de temperatura

EQUIPAMENTOS CALIBRADOS NA FARMÁCIA

V Es� gmomanómetros e Barómetros

VI

Frigorí� cos/ Arcas Congeladoras/ Estufas/ Autoclaves/ Banhos termo-regulados.
(Ensaio em (1) patamar de temperatura)

Por cada patamar adicional de temperatura

VII Balanças de Precisão ou Balanças de pesar bebés

VIII

Balanças de pesar pessoas (até 150 kg)

Medidor de alturas (em balança)

IX Reprogramação dos aparelhos | Tempo de Aquisição de dados:   4/4 horas             6/6 horas

5% EM CONJUNTOS DE 3 EQUIPAMENTOS
10% EM CONJUNTOS DE 4 EQUIPAMENTOS
15% EM CONJUNTOS DE 5 OU MAIS EQUIPAMENTOS

DESCONTOS


