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Kalibrering - för er som arbetar med
livsmedel och egenkontroll
Enligt svensk lagstiftning måste ALLA livsmedelsföretag ha ett EGENKONTROLLPROGRAM. Programmet
ska vara baserat på principerna i HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point). Egenkontrollen ska
innefatta att identifiera de steg i verksamheten som är kritiska ur livsmedelshygienisk synpunkt och att övervaka
hanteringen så att hälsofarorna minskas, eller helt elimineras.
Mätning av temperatur är en av de viktigaste åtgärderna för säker hantering av livsmedel. Livsmedelsprodukter
ska enligt lag hålla rätt temperatur vid lagring, varmhållning och leverans. Som livsmedelsföretagare är det
DIN skyldighet att se till att temperaturmätningar är rättvisande.

Genom att regelbundet KALIBRERA instrumenten vet du att de ger korrekta resultat och att din verksamhet
har kontroll på livsmedelshanteringen. INTERTECHNA utför spårbar kalibrering av temperatur för givare och
instrument som används för egenkontroll av livsmedel.

hur går kalibReringen till?

SKICKA ERA MÄTARE TILL OSS!

Vi kalibrerar normalt vid tre temperaturer

Kalibreringen administreras snabbt och

(-15, 0, och 60°C) och utfärdar ett spårbart

enkelt. Skicka in din utrustning till:

protokoll både för kontaktmätare och berö-
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ringsfria mätare (IR-Mätare).

Kvarnvägen 15

Att kalibrera en termometer vid 0°C i ett

664 30 HAMMARÖ

isbad ger inte information om mätaren

Bifoga information om fakturerings- och

visar rätt för en frys eller vid varmhållning.

returadress. För hjälp med frakter, läs informationen på bladets baksida.
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Priser

För enskilda kalibreringar gäller nedan angivna priser (exklusive moms
och frakt).
För större företag med återkommande behov har vi möjlighet att administrera kompletta mätutrustningar inklusive årlig kalibrering. Kontakta
Intertechna för offert.
Termometer med sensor		

795 kr

Enbart termometer		

490 kr

Enbart sensor			

490 kr

IR-termometer (beröringsfri) 		

795 kr

Kombinerad IR och kontaktmätare		

950 kr

hur skickar jag utrustningen?

Ni kan själva boka transport på www.intertechna.se under Produkter/Egenkontroll Livsmedel HACCP (direktlänka från PDF:en genom att klicka på den färgade texten här invid). Följ sedan instruktionen.
Vill ni att vi hjälper till med transporten? Fyll i så fall i formuläret och faxa till 054-52 22 97. Vi skickar därefter,
med post, färdigifyllda fraktsedlar till er. Ni ringer sedan transportören som kommer och hämtar paketet.

FAXAS TILL OSS PÅ 054-52 22 97

Företag:
Gatuadress:
Box:
Postnummer:
Ort:
Kontaktperson:
Tel:

PREFERENS

Mail:
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