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 FR/004/64: شماره شناسایی 

 بلوك هاي سنجه و فک فیکسچر  بلوك سنجه ورت دستمزد کالیبراسیونص

 ردیف ابزار )mm(گستره  )ریال(دستمزد  توضیحات    

 to 100 1-1 0.5 175،000 )حداقل تعداد چهار پارچه(هرپارچه

 to 100 500 750،000 هرپارچه
 )Gauge Block(بلوك سنجه
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 1-3 فک فیکسچر بلوك سنجه to 100 0.5 400،000 هرپارچه

  :وضیحاتت

      این هزینه مربوط به بلوکهاي سنجه پایه ردیف یک میلیمتر .  سیستم متریک می باشد    و فک فیکسچر در   دستمزدهاي فوق جهت هر پارچه بلوکهاي سنجه استاندارد          .1

 . اعمال خواهد شد3بی باشند دستمزد فوق با ضریب  در صورتیکه بلوکهاي سنجه پایه ردیف یک نباشد و یا ترکی.باشد می

 .ریال خواهد بود215،000 میلیمتر براي تعداد حداقل چهار پارچه و براي تعداد کمتر از آن هزینه معادل هر پارچه 100کالیبراسیون بلوك هاي سنجه تا  .2

 میلیمتر به باال با دستگاه      100 سوئیس کالیبره میگردد و از گسترة         TESA-UPCي   میلیمتر بوسیله دستگاه کالیبراتور تمام کامپیوتر       100بلوك هاي سنجه تا گسترة       .3

 داراي گواهی کالیبراسیون    (K) میکرومتر و به روش مقایسه اي با استفاده از بلوك هاي سنجه مرجع گرید                  01/0  با تفکیک پذیري    DMS 680کالیبراتور یونیورسال   

 . انگلستان انجام می پذیردUKASده آزمایشگاه تایید صالحیت شاینترفرومتري از 

می باشد و نتایج کالیبراسیون در گواهی هاي          ISO 3650   استانـدارد  بین المللی    و  2696  کالیبراسیون بلوك هاي سنجه به روش پنج نقطه اي و براساس استاندارد ملی             .4

ل ـ تعیین بلندترین و کوتاه ترین نقطه و تعیین گرید بلوك و شماره سریال                  صادره شامل، اندازه واقعی  بلوك هاي سنجه ـ خطاي نقطه وسط ـ حداکثر تغییرات طو                   

 بوده و شامل کنترل تختی سطوح چسبنده و BS 4311   فکهاي فیکسچر بلوك سنجه مطابق با استاندارد.قید خواهد گردید) در صورت وجود(بلوك سنجه  انحصاري هر

 .اندازه گیري طول آن در چند نقطه است

 10دوره کالیبراسیون قطعی باید توسط استفاده کننده با استفاده از مدرك  شماره               .   ماه می باشند   12 شش ماه و مابقی      2راسیون پیشنهادي بلوك سنجه گرید      دوره کالیب  .5

 . تعیین گردد) OIML D10(سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی 

  ورت دستمزد کالیبراسیون کولیس ها و ارتفاع سنج هاص

 ردیف ابزار )mm(گستره  )ریال(دستمزد  حاتتوضی

--- 550،000 0 to 300 1-2 

--- 780،000 300 to 500 2-2 

--- 2،000،000 500to 1000 3-2 

--- 3،000،000 1000 to 2000 

 کولیس و کولیس عمق سنج

  جوشگیج اختالف سطح
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--- 800،000 0 to 300 5-2 

--- 1،600،000 300 to 1000 
 ع سنجارتفا
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:وضیحاتت                     

 : دستمزد کالیبراسیون کولیس ها شامل موارد زیر می باشد .1

          خطاي توازي فک هاي خارج سنج         خطاي داخل سنج و خارج سنج خطاي عمق سنج در نقطه صفر 

 .  انجام می شودISO 6906 معادل استاندارد بین المللی 3129 میلیمتر بر اساس استاندارد ملی 02/0 و 01/0فکیک پذیري کالیبراسیون کولیسهاي با ت .2

 . انجام می شود  ISO 3599 معادل استاندارد بین المللی 1980 میلیمتر بر اساس استاندارد ملی1/0 و 05/0کالیببراسیون کولیسهاي با تفکیک پذیري  .3

چنانچه مشتري نظر خاصی در مورد .  انجام می شود  JIS B 7517 و ارتفاع سنجها بر اساس استاندارد DIN 862ولیسهاي عمق سنج بر اساس استاندارد کالیبراسیون ک .4

 . استاندارد مبناي کالیبراسیون داشته باشد، باید در موقع تحویل ابزار اعالم نماید تا در برگ پذیرش ابزار ثبت گردد

 سازمان بین المللی 10دوره کالیبراسیون قطعی باید توسط استفاده کننده با استفاده از مدرك شماره .   پیشنهادي کولیسها و ارتفاع سنجها شش ماه می باشددوره کالیبراسیون .5

 . تعیین گردد) OIML D10(اندازه شناسی قانونی 

از حد مجاز استاندارد باشند، در کالیبراسیون مردود شناخته می شوند و گواهی کالیبراسیون                براي کولیسها و ارتفاع سنجهایی که خراب بوده و یا کلیه خطاهاي آنها خارج                 .6

دستمزد کالیبراسیون  %  100در صورت صدور گواهی کالیبراسیون به درخواست مشتري          .  دستمزد کالیبراسیون از مشتري دریافت می گردد       %  40صادر نمی شود و معادل      

 .می گردد دریافت

 .دستمزد کالیبراسیون براي هر ابزار رأساً انجام خواهد شد% 40نظیمات جزئی تا سقف در صورت نیاز، ت .7
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 FR/004/64: شماره شناسایی 

 ورت دستمزد کالیبراسیون میکرومترهاص
 

 ردیف ابزار )mm(گستره  )ریال(دستمزد  توضیحات

 to 200 1-3 0 650،000 10%هرفک وقطعه افزاینده

 to 500 2-3 200 900،000 10%فک وقطعه افزایندههر

 to 1000 3-3 500 2،250،000 10%هرفک وقطعه افزاینده

 to 2000 1000 3،500،000 10%هرفک وقطعه افزاینده

 )مدل استاندارد( میکرومتر خارج سنج
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 3-5 و عمق سنج) میله اي،شاخکی(میکرومتر داخل سنج to 200 0 850،000 10%هرفک وقطعه افزاینده

 to 500 6-3 200 1،200،000 10%وقطعه افزایندههرفک 

 to 2000 500 3،700،000 10%هرفک وقطعه افزاینده
 و عمق سنج) میله اي،شاخکی(میکرومتر داخل سنج
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 to 200 8-3 0 1،200،000 10%هرفک وقطعه افزاینده

 to 500 9-3 200 1،700،000 10%هرفک وقطعه افزاینده

 to 2000 500 3،700،000 10%هرفک وقطعه افزاینده

           و  )ساعتی( داخل سنج  میکرومترمیکرومتر خارج سنج،

 میکرومتر کلگی 
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 3-11 )سه فک (میکرومتر داخل سنج  to 125 0 850،000 10%هرفک وقطعه افزاینده

                                                                                                                                                                                                  

 :وضیحاتت

 .باشد  تختی و توازي فک ها توسط توازي سنجهاي نوري میکالیبراسیون و بررسی خطاي پیچ میکرومتر و ورنیه، بازرسی خطاي: دستمزد کالیبراسیون میکرومترها شامل .1

 .در صورت درخواست مشتري کالیبراسیون قطعۀ تنظیم به تنهایی و بدون میکرومتر انجام شده و دستمزد کالیبراسیون مطابق با جدول قطعات تنظیم می باشد :وجهت

 .ق با قیمتهاي مشخص شده در جدول رینگهاي تنظیم می باشددستمزد کالیبراسیون رینگ تنظیم میکرومترهاي داخل سنج سه فک مطاب .2

، میکرومترهاي داخل سنج شاخکی و سه فک و میکرومترهاي عمق سنج مطابق                6442مطابق با استاندارد ملی        کالیبراسیون میکرومترهاي خارج سنج و داخل سنج میله اي و کلگی             .3

 . اصی در مورد استانداردهاي کالیبراسیون داشته باشد باید در موقع تحویل ابزار اعالم نماید تا در برگ پذیرش ثبت گرددچنانچه مشتري نظر خ. کالیبره می شوند  863DINاستاندارد

 اندازه شناسی قانونی          سازمان بین المللی   10دوره کالیبراسیون قطعی باید توسط استفاده کننده با استفاده از مدرك شماره               .  دوره کالیبراسیون پیشنهادي میکرومترها شش ماه می باشد         .4

)OIML D10 (تعیین گردد . 

دستمزد %  40 براي میکرومترهایی که خراب بوده و یا کلیه خطاهاي آنها خارج از حد مجاز باشند، در کالیبراسیون مردود شناخته می شوند و گواهی کالیبراسیون صادر نمی شود و معادل                               .5

 .  دستمزد کالیبراسیون دریافت می گردد% 100رت صدور گواهی کالیبراسیون به درخواست مشتري در صو. کالیبراسیون از مشتري دریافت می گردد

 .دستمزد کالیبراسیون براي هر ابزار رأساً انجام خواهد شد%  40در صورت نیاز، تنظیمات جزئی تا سقف  .6

 صورت دستمزد کالیبراسیون رینگها و گیجهاي مرجع و قطعات تنظیم میکرومترها

 ردیف ابزار )mm(گستره  )ریال(دستمزد  توضیحات

---- 650،000 2 to 275 4-1 رینگ تنظیم میکرومتر سه فک 

---- 600،000 0 to 680 4-2 قطعه تنظیم میکرومتر خارج سنج 

---- 300،000 0 to 200 4-3 گیج ضخامت 
                                                                                                                                                                      

 :وضیحاتت

 .دستمزد کالیبراسیون شامل بررسی خطاهاي رینگ ها و قطعات تنظیم براساس اندازة اسمی مـی باشد .1

 . میکرومتر انجام می گیرد1/0و با تفکیک پذیري  DMS 680گیج هاي ضخامت بوسیلۀ دستگاه کالیبراتور یونیورسال کالیبراسیون رینگها و قطعات تنظیم و   .2

 . دستمزد کالیبراسیون گیجهاي مرجع نیز معادل با نوع ابزار از جدول فوق محاسبه می شود .3

 .انجام می شود 6442کالیبراسیون قطعات تنظیم میکرومتر براساس استاندارد ملی  .4

 .گردد کالیبراسیون رینگهاي تنظیم و مرجع در سه قطر، هر قطر در سه مقطع انجام شده و بیشترین و کمترین مقادیر ارائه می  .5

 . کالیبراسیون گیج هاي ضخامت در پنج نقطه از سطح آنها انجام شده و بیشترین و کمترین مقادیر ارائه می گردد .6

  سازمان بین المللی اندازه     10دوره کالیبراسیون قطعی باید توسط استفاده کننده با استفاده از مدرك شماره                .  باشد   ماه می  12دوره کالیبراسیون پیشنهادي تجهیزات فوق        .7

 .تعیین گردد) OIML D10(شناسی قانونی 
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 FR/004/64: شماره شناسایی 

 

                            صورت دستمزد کالیبراسیون ساعت هاي اندازه گیري، ضخامت سنج و داخل سنج هاي ساعتی

 ردیف ابزار )mm(گستره  )ریال(دستمزد  توضیحات

 5-1 شیطانکی و دقیق) مدل استاندارد( ساعت اندازه گیري --- 1،100،000 ---

 5-2 ضخامت سنج و داخل سنج ساعتی --- 800،000 10%هرفک اضافه 

                                                                                                                                                                                                                         

 :وضیحاتت

 .ی باشددستمزد کالیبراسیون شامل بررسی خطاهاي اندازه گیري ساعت و تکرار پذیري م .1

، JIS B 7503، ساعتهاي اندازه گیري دقیق و معمولی مطابق با استاندارد             9675کالیبراسیون ساعتهاي اندازه گیري دیجیتال مطابق با استاندارد ملی            .2

 کالیبراسیون داشته   چنانچه مشتري نظر خاصی در مورد استانداردهاي      .  انجام می شود    DIN 2270  مطابق با استاندارد  )  شیطانکی(ساعتهاي اندازه گیري    

کالیبراسیون ضخامت سنج ها و داخل سنجها شامل اندازه گیري خطاي توازي و             .  باشد باید در موقع تحویل ابزار اعالم نماید تا در برگ پذیرش ثبت گردد             

 .تختی سطوح اندازه گیري و خطاي اندازه گیري طولی آنها است

 .با قیمت هاي مشخص شده در جدول رینگهاي تنظیم می باشددستمزد کالیبراسیون رینگ تنظیم داخل سنج مطابق  .3

      سازمان 10دوره کالیبراسیون قطعی باید توسط استفاده کننده با استفاده از مدرك شماره                .  می باشد   ماه 6دوره کالیبراسیون پیشنهادي تجهیزات فوق        .4

 .تعیین گردد) OIML D10(بین المللی اندازه شناسی قانونی 

نج، داخل سنج و ساعتهایی که خراب بوده یا تمام خطاهاي آنها خارج از حد مجاز باشند، در کالیبراسیون مردود شناخته می شوند و گواهی               براي ضخامت س   .5

در صورت صدور گواهی کالیبراسیون به درخواست مشتري         .  دستمزد کالیبراسیون از مشتري دریافت می گردد       %  40کالیبراسیون صادر نمی شود و معادل        

 .  دستمزد کالیبراسیون دریافت می گردد% 100

 .دستمزد کالیبراسیون براي هر ابزار رأساً انجام خواهد شد%  40در صورت نیاز، تنظیمات جزئی تا سقف  .٦

 

                                 ورت دستمزد کالیبراسیون زاویه سنجهاص

 ردیف ابزار )mm(گستره  )ریال(دستمزد  توضیحات

 6 زاویه سنج --- 650،000 ---

 

 :وضیحاتت   

و شامل اندازه گیري خطاهاي زاویه اي با گیجهاي زاویه و اندازه گیري خطاي فرم بازوهاي آن             BS 1685کالیبراسیون زاویه سنجها مطابق با استاندارد         .1

 .با ساعت اندازه گیري است

 سازمان بین 10دوره کالیبراسیون قطعی باید توسط استفاده کننده با استفاده از مدرك شماره .  می باشددوره پیشنهادي کالیبراسیون زاویه سنج ها، شش ماه .2

 .تعیین گردد) OIML D10(اندازه شناسی قانونی  المللی

 و گواهی کالیبراسیون صادر      براي زاویه سنجهایی که خراب بوده یا تمام خطاهاي آنها خارج از حد مجاز باشند، در کالیبراسیون مردود شناخته می شوند                        .3

دستمزد %  100در صورت صدور گواهی کالیبراسیون به درخواست مشتري           .  دستمزد کالیبراسیون از مشتري دریافت می گردد       %  40نمی شود و معادل      

 . کالیبراسیون دریافت می گردد

 .انجام خواهد شددستمزد کالیبراسیون براي هر ابزار رأساً % 40در صورت نیاز، تنظیمات جزئی تا سقف  .٤
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 FR/004/64: شماره شناسایی 

     )آزمایشگاه لکسر در(ورت دستمزد کالیبراسیون دستگاههاي پروفایل و ویدئو پروژکتور، میکروسکوپ اندازه گیري و ماکروهایت ص

 ردیف ابزار )mm(گستره  )ریال(دستمزد  توضیحات

 7-1 میکروسکوپ اندازه گیري --- 2،500،000 50%هر بزرگنمایی اضافه

 Micro-Hite( 2-7(ماکروهایت  --- 5،000،000 ---

 7-3 ذره بین چشمی  --- 900،000 ----

 
 

 )در محل مشتري(ورت دستمزد کالیبراسیون دستگاههاي پروفایل و ویدئو پروژکتور، میکروسکوپ اندازه گیري و ماکروهایت ص

 L-1  ویدئو پروژکتورپروفایل و ------- 11،000،000 25%هر بزرگنمایی اضافه

 L-2 میکروسکوپ اندازه گیري ------- 7،900،000 15%هر بزرگنمایی اضافه

 Micro-Hite( L-3(ماکروهایت ------ 7،600،000 ---

 
 

 :وضیحاتت  

اده از بلوکهاي سنجه در یک      کالیبراسیون دستگاههاي ویدئو و پروفایل پروژکتور و میکروسکوپ اندازه گیري شامل تعیین خطاهاي خطی محورها با استف                   .1

بزرگنمایی و تعیین خطاهاي زاویه اي صفحه نمایشگر با استفاده از بلوکهاي زاویه مرجع، خطاي تعامد خطوط صفحه نمایشگر در صورت اندازه گیري زاویه              

کش   توسط بلوکهاي سنجه و خط    )  روژکتوربراي پروفایل پ  (اي با صفحه نمایشگر، خطاي تختی میز کار با ساعت اندازه گیري و کنترل بزرگنمایی ها                    

 . انجام می شود7139کالیبراسیون پروفایل پروژکتور مطابق با استاندارد ملی . شیشه اي در محل نصب دستگاه می باشد

یون قطعی باید توسط    دوره کالیبراس .   ماه می باشد   12دوره پیشنهادي کالیبراسیون ویدئو و پروفایل پروژکتور، میکروسکوپ اندازه گیري و ماکروهایت                 .2

 .تعیین گردد) OIML D10( سازمان بین المللی  اندازه شناسی قانونی 10استفاده کننده با استفاده از مدرك شماره 

 .هزینه ایاب و ذهاب و اقامت به عهده مشتري خواهد بود .3

 .کالیبراسیون ماکروهایت با استفاده از بلوکهاي سنجه انجام می گیرد .4

ریال براي محدوده شهر    7،500،000از  کارشناس کمتر   یک   مراجعه   روز  کالیبراسیون درخواستی در محل مشتري براي هر       خدمات  صورتی که دستمزد   در .5

در صورتی که عواملی    .   دریافت خواهد شد   مشتريباشد،  معادل مبلغ ذکر شده در این بند از          ریال براي خارج از محدوده شهر تهران        11،500،000تهران و     

  . در تجهیزات مشتري و یا سایر عوامل ناشی از شرایط مشتري، باعث عدم انجام کار گردد، هزینه فوق دریافت خواهد شدمانند ایراد

آماده سازي و هماهنگی جهت آزادسازي دستگاهها و ابزارهاي اندازه گیري و ایجاد شرایط محیطی مورد نیاز جهت انجام کالیبراسیون به عهده مشتري                            .6

گاه باید هنگام کالیبراسیون حضور داشته باشد،  در صورتی که بدلیل عواملی مانند ایراد در تجهیزات مشتري، نبودن اپراتور دستگاه و سایر                      اپراتور دست .  است

مه گردد،  عوامل ناشی از شرایط مشتري، در انجام کار تاخیر ایجاد شود و تعداد روزهاي کاري یا مراجعات کارشناسان آزمایشگاه لکسر بیش از میزان الز                          

 . به ازاي هر روز کاري یا مراجعه کارشناس، هزینه اضافه دریافت می گردد5مطابق بند 

دستمزد کالیبراسیون براي آن ابزار     %  100در صورت خرابی و عدم کارکرد یا خارج از حد مجاز بودن تمام خطاها، ابزار مذکور مردود شناخته شده و معادل                         .7

 .دریافت می گردد

          ریال به مبلغ نهایی اضافه           5،000،000 تعطیل و پنج شنبه که در محل مشتري کار انجام می شود به ازاي هرکارشناس اعزامی مبلغ                         به ازاء هر روز     .8

  )بدیهی است روزهاي تعطیل پیش بینی نشده شامل این بند نخواهد شد. (می شود
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 ج، توازي سنج و تختی سنج نوريورت دستمزد کالیبراسیون گونیا، فیلر ، شعاع سنج، پین گیص

 ردیف ابزار )mm(گستره  )ریال(دستمزد  توضیحات

--- 650،000 Up to 600 8-1 گونیا 

 8-2 فیلر --- 120،000 هرپارچه

حداقل تعداد ده ( هرپارچه

 )پارچه
200،000 Up to 100 8-3 پین گیج فوالدي 

 8-4 تختی سنج و توازي سنج نوري --- 800،000 هرپارچه

 8-5 شعاع سنج --- 150،000 هر پارچه
                                                                                                                                                          

 :وضیحاتت

 . انجام می شودJIS B 7524و فیلرها مطابق با استاندارد  DIN 875  ر اساس استانداردکالیبراسیون گونیاها ب .1

دستمزد .   میکرومتر انجام شده و بیشترین و کمترین مقادیر ارائه می گردد             1/0با تفکیک پذیري      DMS 680کالیبراسیون پین گیجها در سه قطر و سه مقطع توسط دستگاه               .2

 .هاي کنترل توپی محاسبه خواهد شد در صورت تعداد کمتر از آن هزینه معادل گیج. عداد حداقل ده پارچه خواهد بودکالیبراسیون پین گیج ها براي ت

 انجام می شود و شامل تعیین خطاي تختی صفحات با استفاده از المپ نور JIS B 7430  و 7431کالیبراسیون تختی سنج و توازي سنجهاي نوري مطابق با استانداردهاي            .3

 .  براي توازي سنجهاي نوري می باشدTESA-UPCگ سدیم و تعیین خطاي توازي با استفاده از دستگاه تک رن

 .  ماه می باشد12دوره پیشنهادي کالیبراسیون گونیاها و فیلرها، شش ماه و شعاع سنج، پین گیج و صفحات نوري  .4

. می گردد  دستمزد کالیبراسیون از مشتري دریافت    %  40 گواهی کالیبراسیون صادر نمی شود و معادل         براي گونیاهایی که خراب بوده و در کالیبراسیون مردود شناخته می شوند،            .5

 .  دستمزد کالیبراسیون دریافت می گردد% 100باشند نیز گواهی صادر می گردد و  براي گونیاهاي سالم که خطاي آنها خارج از حد مجاز

 . با اندازه گیري پنج نقطه می باشدVMM  استفاده از دستگاهکالیبراسیون شعاع سنجها شامل اندازه گیري شعاع با .6

 ورت دستمزد کالیبراسیون گیج هاي برو نرو، مرجع و کنترل      ص

 ردیف ابزار )mm(گستره  )ریال(دستمزد  توضیحات

 to 500 1-9 0 600،000 برو یا نرو

 to 500 0 1،200،000 روبرو و ن

 ) رینگی دهانه اژدري-توپی (گیج 

 9-2 گوي مرجع

 to 500 3-9 0 660،000 برو یا نرو 

 to 500 0 1،320،000 برو و نرو 
 ) رزوه خارجی-توپی (گیج 

4-9 

 to 100 5-9 0 930،000 برو یا نرو

 to 100 0 1،860،000 برو و نرو
 )رینگی رزوه داخلی(گیج 

6-9 
                       

 :وضیحاتت

 .دستمزد کالیبراسیون شامل بررسی خطاهاي گیج براساس اندازه اسمی می باشد .1

 . میکرومتر انجام می گیرد1/0و با تفکیک پذیري  DMS 680کالیبراسیون گیجها بوسیله دستگاه کالیبراتور یونیورسال  .2

 جهت گیجهاي غیر استاندارد هزینه کالیبراسیون توسط کارشناس شرکت لکسر محاسبه و پس از تأئید مشتري،                    دستمزد کالیبراسیون فوق جهت گیج هاي استاندارد بوده و           .3

 . میلیمتر امکان پذیر است275کالیبراسیون گیجهاي رینگی و دهانه اژدري حداکثر تا گستره . کالیبراسیون انجام خواهد گرفت

 .گیج در دو مقطع و سه قطر می باشد )گام(میانگین شامل بازرسی قطر ) رزوه(دستمزد کالیبراسیون گیجها  .4

 .جهت گیجهایی که پس از کالیبراسیون مردود شناخته شوند هزینه کالیبراسیون بطور کامل دریافت می گردد .5

 ANSI/ASME B.89.1.6Mو گیجهاي برو و نرو ساده اینچی بر اساس استاندارد   ISO/R 1938 ,ISO 286گیجهاي برو و نرو ساده متریک مطابق استانداردهاي          .6

 ANSI/ASME یا BS 919بر اساس استاندارد )  Unified(و گیجهاي رزوه اینچی       ISO 1502قطر گام گیجهاي رزوه متریک مطابق با استاندارد         .  کالیبره می شوند  

B1.2 کالیبره می شوند. 

 .  ماه می باشد12دوره پیشنهادي کالیبراسیون گیجهاي برو نرو، مرجع و کنترل،  .7
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 CMMو   CNCصورت دستمزد کالیبراسیون دستگاه

 ردیف ابزار گستره )ریال(دستمزد 

 L-4  متر2تا  42،000،000

  متر10تا 2 55،000،000
  CMM وCNC دستگاه 

L-5 

 :وضیحاتت

 .هزینه اقامت، ایاب و ذهاب به عهده مشتري خواهد بود .1

انگلستان داراي گواهی کالیبراسیون قابل ردیابی تا موسسه           Renishawتر بوسیله دستگاه اندازه گیري لیزر کامال کامپیوتري ساخت شرکت              م 40تا گستره     CMM  و  CNCکالیبراسیون دستگاههاي    .2

NPL انگلستان به روش تداخل سنجی در محل نصب دستگاه انجام می گیرد. 

شرایط محیطی توسط دستگاه    .   انجـام می شود   CMMA و   ISO 230    ،VDI/VDE 2617و    ISO 10360بر اساس استانداردهاي بین المللی         CMM  و  CNCکالیبراسیون دستگاههاي    .3

EC10 در محل کالیبراسیون، اندازه گیري و خطاهاي خطی پس از اعمال اصالحات نسبت به دماي استاندار دC 20 ارائه می گردد. 

 .ه می باشدشامل بدست آوردن خطاهاي خطی محورهاي دستگا CNCکالیبراسیون دستگاههاي  .4

 .درصورت درخواست مشتري شرکت لکسر قادر به اندازه گیري خطاهاي غیر خطی میباشد بدیهی است هزینه اندازه گیري این خطاها به صورت جداگانه محاسبه و دریافت خواهد شد .5

 .ن میزهاي صفحه صافی محاسبه میگردددستمزد آن طبق جدول دستمزد کالیبراسیو CNC, CMMدر صورت کالیبراسیون میزهاي صفحه صافی دستگاههاي  .6

 با استفاده از بلوك هاي سنجه داراي گواهی کالیبراسیون قابل ردیابی تا              CMMدر صورت درخواست مشتري یا تشخیص آزمایشگاه لکسر در موارد خاص و بسته به نوع ماشین کالیبراسیون دستگاههاي                      .7

 .  پذیرد انگلستان انجام می UKASآزمایشگاه تائید صالحیت شده 

 .  ماه می باشدCNC ،12 و CMMدوره پیشنهادي کالیبراسیون دستگاههاي  .8

 . هزینه آن بصورت جداگانه محاسبه خواهد شدCMM و CNCدر صورت تمایل مشتري به تنظیم دستگاههاي  .9

بدیهی است روزهاي تعطیل پیش بینی نشده       . (ریال به مبلغ نهایی اضافه  می شود         5،000،000  به ازاء هر روز تعطیل و پنج شنبه که در محل مشتري کار انجام می شود به ازاي هرکارشناس اعزامی مبلغ                       .10

 )شامل این بند نخواهد شد

در صودرتیکه . سیون حضور داشته باشداپراتور دستگاه باید هنگام کالیبرا    .  آماده سازي و هماهنگی جهت آزاد سازي دستگاهها و ایجاد شرایط محیطی مورد نیاز جهت انجام کالیبراسیون به عهده مشتري است                       .11

بدلیل عواملی مانند ایراد در تجهیزات مشتري ، نبودن اپراتور وسایر عوامل ناشی از شرایط مشتري ، در انجام کار تاخیر ایجاد شود و تعداد روزهاي کاري یا مراجعات کارشناسان آزمایشگاه بیش از میزان الزمه                    

 . دستمزد کالیبراسیون دریافت می گردد70 %گردد به ازاي هر روز اضافه معادل

                              صورت دستمزد کالیبراسیون میزهاي صفحه صافی

 ردیف ابزار )m2(گستره  )ریال(دستمزد  توضیحات

  متر مربع5/0تا  2،400،000 -----------
 )درمحل آزمایشگاه لکسر(میز صفحه صافی 

 خط کش مستقیمی
10 

 صورت دستمزد کالیبراسیون میزهاي صفحه صافی در محل مشتري

 L-6 متر مربع 5/0تا 3،800،000 -----------

 L-7 متر مربع5/1تا 5/0از  5،100،000 -----------

 L-8  متر مربع3تا 5/1از  6،400،000 -----------

 ربع به باال  متر م3از  موردي برحسب ابعاد -----------

 میز صفحه صافی

L-9 

  :وضیحاتت
 .گردد سوئیس انجام می Wylerکالیبراسیون میزهاي صفحه صافی و خط کش مستقیمی  بوسیله دستگاه تراز دوقلوي دیجیتالی ساخت شرکت  .1

چنانچه .  تایج خطاها به همراه نمودار صافی سطح میز ارائه می گردد          انجام و ن      DIN 876 و میزهاي صفحه صافی بر اساس استانداردهاي       DIN874کالیبراسیون خط کش مستقیمی بر اساس استاندارد         .2

 . مشتري نظر خاصی در مورد استاندارد مبناي کالیبراسیون داشته باشد، باید در موقع تحویل ابزار اعالم نماید تا در برگ پذیرش ابزار ثبت گردد

 .هزینه ایاب و ذهاب و اقامت، بعهدة مشتري خواهد بود .3

 . باشد  ماه می12دي کالیبراسیون میزهاي صفحه صافی، دوره پیشنها .4

بدیهی است روزهاي تعطیل پیش بینی نشده       . (ریال به مبلغ نهایی اضافه  می شود         5،000،000به ازاء هر روز تعطیل و پنج شنبه که در محل مشتري کار انجام می شود به ازاي هرکارشناس اعزامی مبلغ                         .5

  )شامل این بند نخواهد شد

 ریال براي خارج از محدوده      11،500،000 ریال براي محدوده شهر تهران و          7،500،000کارشناس کمتر از    یک   مراجعه   روز  کالیبراسیون درخواستی در محل مشتري براي هر       خدمات ورتی که دستمزد   ص در .6

املی مانند ایراد در تجهیزات مشتري و یا سایر عوامل ناشی از شرایط مشتري، باعث عدم انجام کار گردد،                    در صورتی که عو   .   دریافت خواهد شد   مشتريباشد،  معادل مبلغ ذکر شده در این بند از           شهر تهران   

  .هزینه فوق دریافت خواهد شد
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 صورت دستمزد کالیبراسیون ترازها
           

 ردیف ابزار )mm(گستره  )ریال(دستمزد  توضیحات

 11-1 ع در شیشه بناییتراز حبابی مای --- 550،000 ---

 11-2 تراز مایع در شیشه معمولی --- 1،200،000 براي هر حباب

--- 1،850،000 --- 
 و) عقربه اي و دیجیتالی(تراز الکترونیکی

 )حبابی و ورنیه اي( ترکیبی 
3-11 

                                                                                                                                                                              

 
  :وضیحاتت

 و شامل تعیین خطاي صفر، خطاي چرخش جانبی، زمان پاسخ،             6201و ملی     DIN 2276،  DIN 877کالیبراسیون ترازها مطابق با استانداردهاي        .1

کالیبراسیون ترازهاي بنایی شامل تعیین خطا در شیب صفر با استفاده از میز             .  ، تکرار پذیري و خطاهاي شیب است      )در صورت وجود   (خطاي توازي و تعامد   

. کالیبراسیون ترازهاي حبابی مایع در شیشه معمولی به روش مقایسه اي با تراز دیجیتال مرجع انجام می گیرد                   .  صفحه صافی و تراز الکترونیکی می باشد      

 .یبراسیون ترازهاي الکترونیکی نیز بوسیله خط کش سینوسی و بلوك هاي سنجه مرجع به روش مقایسه اي انجام می گیردکال

 .  ماه می باشد12 ماه و ترازهاي الکترونیکی، 6دوره پیشنهادي کالیبراسیون ترازهاي حبابی مایع در شیشه،  .2

دستمزد کالیبراسیون از مشتري    %  40ه و براي آنها گواهی کالیبراسیون صادر نمی شود و معادل           ترازهایی که خراب باشند در کالیبراسیون مردود اعالم شد          .3

 . دریافت می گردد

 .دستمزد کالیبراسیون براي هر ابزار رأساً انجام خواهد شد%  40در صورت نیاز، تنظیمات جزئی تا سقف  .4

 

 صورت دستمزد کالیبراسیون متر و خط کش 
                                                                                                                                               

 ردیف ابزار )mm(گستره  )ریال(دستمزد  توضیحات

--- 600،000 0 to 5500 1-12 

--- 1،100،000 5500 to 30000 2-12 

  به باال30000 45،000  متر هر ---

 متر

3-12 

 Taper gauge 4-12– خط کش --- 600،000 ---

                                        

  :وضیحاتت

 استاندارد مرجع  و به روش مقایسه اي با خط کش   JIS B 7516 و استاندارد    JIS B7512کالیبراسیون متر و خط کش به ترتیب مطابق استانداردهاي           .1

 . انجام می گیرد

 سازمان     10دوره کالیبراسیون قطعی باید توسط استفاده کننده با استفاده از مدرك شماره    .   ماه می باشد   6دوره پیشنهادي کالیبراسیون مترها و خط کش ها،          .2

 . تعیین گردد) OIML D10(بین المللی اندازه شناسی قانونی 

مام خطاهاي آنها خارج از حد مجاز باشند، در کالیبراسیون مردود شناخته می شوند و گواهی کالیبراسیون صادر نمی شود و                       براي متر و خط کشهایی که ت       .3

دستمزد کالیبراسیون  %  100در صورت صدور گواهی کالیبراسیون به درخواست مشتري           .  دستمزد کالیبراسیون از مشتري دریافت می گردد       %  40معادل  

 .  دریافت می گردد
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                                     صورت دستمزد کالیبراسیون الک هاي آزمون                                  

 ردیف ابزار )mm(گستره  )ریال(دستمزد  توضیحات

 13 الک هاي آزمون --- 2،000،000 ---

 
 :توضیحات   

طبق این استاندارد حداقل    .   انجام می گردد   ISO 3310 معادل با استاندارد بین المللی        5002ی  کالیبراسیون الک هاي آزمون بر اساس استاندارد مل         .1

         VMM چشمه در هر جهت تار و پودر بر اساس اندازه اسمی الک بوده که با استفاده از دستگاه                            300 تا   30چشمه هاي اندازه گیري شده از         

 .انجام می شود) ویدئو پروژکتور(

باشد، الک آزمون در همین مرحله از کالیبراسیون مردود شناخته شده و              +)  X(زه یک یا بیشتر از چشمه ها بیش از محدوده مجاز استاندارد              چنانچه اندا  .2

صورت حتی به شرط     در غیر این  .   دستمزد کالیبراسیون از مشتري دریافت می گردد        40%براي آنها گواهینامه کالیبراسیون صادر نمی گردد و معادل            

 .دود شدن در سایر مراحل براي الک گواهی کالیبراسیون صادر شده و هزینه کامل دریافت می گرددمر

 10دوره کالیبراسیون قطعی باید توسط استفاده کننده با استفاده از مدرك شماره               .   ماه می باشد   12دوره کالیبراسیون پیشنهادي براي الک هاي آزمون         .    3

 . تعیین گردد) OIML D10( قانونی سازمان بین الملل اندازه شناسی

 

 )ترکمتر(صورت دستمزد کالیبراسیون گشتاور سنجها 

 )ریال(دستمزد  توضیحات
 گستره ماکزیمم

)N.M.( 
 ردیف ابزار

 to 1100 1-14 50 1،100،000 یک جهته

 to 1100 50 2،200،000 دوجهته
 )ترکمتر(گشتاورسنج 

2-14 

 

 :توضیحات   

 .. انجام می شودISO 6789براسیون آچارهاي گشتاورسنج بر اساس استاندارد بین المللی کالی .1

در صورت  .   ماکزیمم مقدار ظرفیت ابزار می باشد      %100،  %60،  %20کالیبراسیون گشتاورسنج هاي قابل تنظیم شامل آزمون مقادیر واقعی در نقاط              . 2

 ریال براي گشتاورسنج دوجهته     740،000 ریال براي گشتاورسنج یک جهته و        370،000فه مبلغ   درخواست مشتري براي کالیبراسیون به ازاي هر نقطه اضا        

 .دریافت می گردد

و یا یک مقدار خاص براي مشتري مدنظر می باشند، این مقدار            )  Fixed adjustment(براي گشتاورسنجهایی که در یک مقدار گشتاور ثابت شده اند             .3

 . خواهد بودN.m 1100 الی 10امکان کالیبراسیون این گشتاورسنج ها از . به آزمایشگاه اعالم گرددباید هنگام پذیرش 

 سازمان  10دوره کالیبراسیون قطعی باید توسط استفاده کننده با استفاده از مدرك شماره             .   ماه می باشد   12دوره کالیبراسیون پیشنهادي براي گشتاورسنجها       .4

 .تعیین گردد) OIML D10(نونی بین المللی اندازه شناسی قا

 .دستمزد کالیبراسیون براي هر ابزار رأساً انجام خواهد شد% 40در صورت نیاز، تنظیمات جزئی تا سقف  .5

 .دستمزد کالیبراسیون از مشتري دریافت می گردد% 40یی که خراب باشند، در کالیبراسیون مردود شناخته می شوند و معادل )ترکمترها(گشتاورسنجها  .6
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                                           وCMM ،VMM گیري و مهندسی معکوس توسط اندازه دستمزد خدمات صورت  

CMMپرتابل ) Romer Absolute Arm( 

 ریال: واحد                                                                                                                             

  محاسبه حداقل

 )ریال(

 

 )ریال (دستمزد
 

 ردیف  سرویسشرح

 15 ثابتCMM  با/ CAD با فایل تمطابق/ اسکن/ گیري اندازه 3،000،000 هرساعت 1،500،000

20،000،000 
 35،000،000) يکارساعت 8(روزانه

 6،000،000 اضافه هرساعت

          پرتابلCMM  با  / CAD با فایل تمطابق/ اسکن/ گیري زهاندا

 )درمحل مشتري در محدوده تهران(
16 

 VMM 17 با /اسکن/یري گ اندازه 1،700،000 هرساعت 800،000

 : توضیحات

 شرکت لکسر   2ایت   س اطالعمشتري باید فواصل اندازه گیري را به        )  SP 25, TP20ی  تماسبا پراب    (Scan صورت نیاز به خدمات      در .1

 30،  000      ازاي هر ثانیه   به  Laser scanning روش   در   انتخاب می کند   خودبرساند در غیر اینصورت آزمایشگاه فواصل را با توجه به نظر            

 . از سطح کار نقطه برداشت می شودنقطه

 . باشد ... وSTL ، DXF ، IGES، Step، VDAFS فرمتهاي دستگاهها جهت مهندسی معکوس می تواند بنا به در خواست مشتري با خروجی .2

 . باشدمیامکان پذیر  ...... و Catia، Geomagic فایل سه بعدي با استفاده از نرم افزارهاي تهیه .3

به هیچ عنوان امکان پذیر نمی      ......   فایلهاي مربوطه و     تلرانسها، از پذیرش، تغییر در تعداد پارامترهاي اندازه گیري، عدد اسمی،              بعد .4

 . پذیرش به این امر توجه فرمائیدزمانلطفاً در . باشد

 . مشاوره در خصوص قطعات انجام می شودارائه .5

 قبل  ساعت  24 مشتري و با درخواست کتبی مشتري امکان پذیر می باشد، مشتري می بایست حداقل                 حضور گیري یا تنظیم در      اندازه .6

در ضمن در صورتیکه مشتري در زمان       .  نمایند شرکت لکسر    2یت  قطعات خود را تحویل پذیرش سا     )  حضوري( اندازه گیري        از زمان 

 .می گردد بعد از یک ساعت نوبت تعیین شده باطل نرساند،تعیین شده براي اندازه گیري حضور بهم 

 .باشد اقامت براي سرویس هاي پرتابل به عهده مشتري می ،هزینه ایاب و ذهاب .  .٩          

 .  به مبلغ فاکتور اضافه خواهد شد40% تا 20% نظر آزمایشگاه و بعد مسافت از  به بنا  از تهران سرویسهاي پرتابل خارجدر .١٠

 .   بفرمائیدمکاتبه com.laksar@CMM شرکت لکسر 2 سایت ، Emailدر صورت نیاز می توانید با  . ١١         
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 )در آزمایشگاه لکسر(، خالء و سوئیچ فشار )صنعتی(ج فشارصورت دستمزد کالیبراسیون گی

 )              درصد و بدون کالس صحت4، 5/2، 6/1، 1کالس صحت (

 ردیف نوع گیج )bar(گستره  )ریال(دستمزد  توضیحات

 to 1100 0 500،000 گیج صنعتی
 )هوا و انواع گازها(و نیوماتیک ) روغن و آب(فشار هیدرولیک 

 }درصد و بدون کالس صحت4، ۵/٢، ۶/١، ١  کالس صحتبا{
1-16 

 to 0 1- 550،000 گیج صنعتی
 خالء

 }درصد و بدون کالس صحت4، ۵/٢، ۶/١، ١ با کالس صحت{
2-16 

 to 1100 1- 600،000 گیج صنعتی
 )فشار و خالء(ترکیبی 

 }صحت درصد و بدون کالس4، ۵/٢، ۶/١، ١ با کالس صحت{
3-16 

 

 و ترانسمیتر و ترانسدیوسر  فشار و خأل)  تست گیج(صورت دستمزد کالیبراسیون گیج فشار ،خالء و سوئیچ فشار مرجع 

 )       درصد1 درصد و کالس صحت کمتر از 6/0 الی 25/0 ، 1/0کالس صحت (در محل  لکسر 

 ردیف نوع گیج )bar(گستره  )ریال(دستمزد  توضیحات

 )تست گیج(گیج مرجع

 انسمیتر و ترانسدیوسر،تر
1،450،000 -1 to 1100 

و ) هوا و انواع گازها(و نیوماتیک )روغن و آب(فشار هیدرولیک 

 خالء 

 } درصد1درصد و کمتر از 6/0، 0 /25 ، 1/0با کالس صحت  {

4-16 

 )تست گیج(گیج مرجع

 ،ترانسمیتر و ترانسدیوسر
1،500،000 -1 to 1100 

 ) فشار و خالء( ترکیبی 

 } درصد1درصد و کمتر از 6/0، 0 /25 ، 1/0 صحتالس با ک{
5-16 

 16-6 کالیبراتور فشاریا خالء ---- 2،900،000 

 16-7 کالیبراتور فشارو خالء ---- 3،300،000 

 

  صورت دستمزد کالیبراسیون شیر اطمینان، سوئیچ و ثبات فشار یا خالء

 ردیف ابزار  )bar( گستره )ریال(دستمزد  توضیحات

-------- 1،500،000 -1 to 1100 16 -8 ثبات فشار و خالء 

-------- 1،750،000 0 to 1100 16 -9 شیر اطمینان فشار 

-------- 820،000 -1 to 600 16-10 سوئیچ فشار و خالء 

 )در محل مشتري( ، خالء و سوئیچ فشار)صنعتی(صورت دستمزد کالیبراسیون گیج فشار

 ) درصد و کالس صحت نامشخص4، 5/2، 6/1، 1حت کالس ص(

 ردیف نوع گیج )bar( گستره )ریال( دستمزد توضیحات

 600– 0 600،000 گیج صنعتی
 )هوا و انواع گازها(و نیوماتیک ) روغن و آب(فشار هیدرولیک 

 }درصد و بدون کالس صحت4، 5/2، 6/1، 1با کالس صحت {
P-1 

 P-2 }درصد و بدون کالس صحت4، 5/2، 6/1، 1با کالس صحت {خالء to 0 1- 650،000 گیج صنعتی

 to 600 1- 700،000 گیج صنعتی
 )فشار و خالء(ترکیبی 

 }درصد و بدون کالس صحت4، 5/2، 6/1، 1با کالس صحت {
P-3 

 P-4 شیر اطمینان فشار  600-0 1،900،000 اینچ 1رزوه  کوچکتر از 

 P-5  ترانسدیوسرو گیج هاي دیجیتال ویتر ترانسم 0-600 1،800،000 
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 : توضیحات
در صورتیکه گیج ها داراي کالس صحت نباشند، کالیبراسیون آنها در پنج نقطه رفت و پنج نقطه برگشت در طول گستره اندازه گیري انجام خواهد شد و                              .1

 باشد، کالیبراسیون در پنج نقطه      4 و   5/2 و   6/1 و   1یکه کالس صحت گیج ها      در صورت .  مقادیر خوانده شده و خطا در گواهی کالیبراسیون ثبت می شود           

رفت و پنج نقطه برگشت در طول گستره اندازه گیري انجام خواهد شد و مقادیر خوانده شده در افزایش و کاهش، خطاي نسبی و خطاي هیسترزیس و                               

 یا گیج مرجع باشد، کالیبراسیون در      6/0 و   25/0 ، 1/0ورتیکه کالس صحت گیج ها      در ص .  خطاي مجاز طبق استاندارد در گواهی کالیبراسیون ثبت می شود         

 .  نقطه برگشت در طول گستره اندازه گیري انجام خواهد شد10 نقطه رفت و 10

انجام می گیرند و کلیه تجهیزات         DIN EN 837  EURAMET-cg-17 ,DKD-R 6-1,کلیه روشهاي کالیبراسیون مطابق استاندارد هاي         .2

 .  آلمان می باشندDKD انگلستان و NPLیبراسیون کمیت فشار و خالء در شرکت لکسر قابل ردیابی تا کال

کالس صحت  (  ، شش ماه و تست گیجها     FS%1دوره پیشنهادي کالیبراسیون گیجهاي فشارصنعتی بدون کالس و با کالس صحت بزرگتر یا مساوي با                   .3

      سازمان بین المللی   10لیبراسیون قطعی باید توسط استفاده کننده با استفاده از مدرك شماره               دوره کا .   ماه می باشد   DWT  ،12و  )  FS  %1کمتر از   

 . تعیین گردد) OIML D10(اندازه شناسی 

 . دستمزد کالیبراسیون از مشتري دریافت می گردد% 40 براي گیجهایی که خراب باشند و در کالیبراسیون مردود شناخته می شوند معادل  .4

 .دستمزد کالیبراسیون براي هر ابزار رأساً انجام خواهد شد%  40یاز، تنظیمات جزئی تا سقف در صورت ن .5
 
 

 توضیحات ویژه در مورد سرویسهاي پرتابل 

 

م کالیبراسیون بیش از این گستره و در صورتیکه گیج ها نیاز به تنظی              .   انجام می گردد   bar  600کالیبراسیون گیجهاي فشار در محل مشتري تا گسترة           .1

 .دقیق داشته باشند با توافق مشتري فقط در محل آزمایشگاه شرکت لکسر انجام می گیرد

کالیبراسیون آنها در محل آزمایشگاه شرکت لکسر انجام می گیرد و              باشند،  6/0 و   25/0،  1/0در صورتیکه گیج ها به عنوان مرجع یا داراي کالس صحت              .2

 . گاه می باشدهزینه آنها مطابق لیست دستمزد در محل آزمایش

 .هزینه ایاب و ذهاب و اقامت به عهده مشتري می باشد .3

ریال براي محدوده شهر    7،500،000کارشناس کمتر از    یک   مراجعه   روز  کالیبراسیون درخواستی در محل مشتري براي هر       خدمات  صورتی که دستمزد   در .4

در صورتی که عواملی    .   دریافت خواهد شد   مشتري مبلغ ذکر شده در این بند از         باشد،  معادل ریال براي خارج از محدوده شهر تهران        11،500،000تهران و     

  .مانند ایراد در تجهیزات مشتري و یا سایر عوامل ناشی از شرایط مشتري، باعث عدم انجام کار گردد، هزینه فوق دریافت خواهد شد

 موظف است که گیجها را در اختیار کارشناس شرکت لکسر قرار داده و پس   بازکردن و بستن گیجها در محل استفاده  آنها به عهدة مشتري است و مشتري               .5

در صورتیکه این امر میسر نگردد و یا باعث شود که تعداد روزهاي کاري یا مراجعات کارشناس شرکت لکسر بیش از میزان                        .  از کالیبراسیون تحویل بگیرد   

 .رشناس هزینه دریافت می گردد به ازاي هر روز کاري یا مراجعه کا4الزمه گردد، مطابق بند 

 .دستمزد کالیبراسیون دریافت می گردد% 40در صورت خرابی و عدم کارکرد، گیج مذکور مردود شناخته شده و معادل  .6

      اضافه  مبلغ نهایی   ریال به     5،000،000به ازاء هر روز تعطیل و پنج  شنبه که در محل مشتري کار انجام می شود به ازاي هر کارشناس اعزامی مبلغ                              .7

 )  این بند نخواهد شدشاملبدیهی است روزهاي تعطیل پیش بینی نشده . ( شودمی
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                        )در آزمایشگاه لکسر(صورت دستمزد کالیبراسیون ابزارهاي اندازه گیري دما                                      

 ) ریال اضافه می گرددبه(/ توضیحات
تمزد دس

 )ریال(
 ردیف ابزار گستره

 600،000 هردما اضافه -

به هزینه %50 درصورتیکه دماسنج مایع در شیشه دقیق باشد -

 کالیبراسیون اضافه خواهد شد

 30% اعالم معادله کالیبراسیون -

960،000 -40ºC to 300ºC  17-1  دما همراه با گزارش صفر بعد از کالیبراسیون 5دماسنج مایع در شیشه در 

 600،000 هردما اضافه -

 30% اعالم معادله کالیبراسیون -
1،030،000 -40ºC to 300ºC 

 دما برگشت و گزارش 3 دما رفت و 4 در و پرشده دما سنج عقربه اي دوفلزي

  بعد از کالیبراسیون وصفر قبل
2-17 

 600،000 هردما اضافه -

 30% اعالم معادله کالیبراسیون -

سیم رابط و نمایشگر خروجی حسگر گزارش درصورت عدم ارسال -

 .خواهد شد

1،170،000 -40ºC to 660ºC 
 دما همراه با گزارش صفر قبل و بعد از 5 مقاومتی در  ها و حسگرهايدماسنج

 (W)کالیبراسیون و گزارش نسبت 
3-17 

 600،000 هردما اضافه -

 30% اعالم معادله کالیبراسیون یا درونیابی دما  میلی ولت -

 

1،170،000 -40ºC to 1100ºC 
دیجیتال، کنترلگر، ترموستات دیجیتال همراه حسگر /انواع دماسنج آنالوگ

 )درپنج دما(
4-17 

 600،000 هردما اضافه -

 30% میلی ولت –اعالم معادله کالیبراسیون یا درونیابی دما 

درصورت عدم ارسال سیم رابط و نمایشگر خروجی حسگر گزارش -

 .خواهد شد

 درخواست شود دستمزد پایه  1100ºCصورتیکه دمایی باالتر از  در -

 .محاسبه خواهد شد) 17-6(طبقه بند 

 

1،170،000 -40ºC to 1100ºC  17-5  دما 5انواع ترموکوپل در 

 1،200،000 هردما اضافه یا درخواستی  -  عدد5تا  6،040،000

 30% میلی ولت – اعالم معادله کالیبراسیون یا درونیابی دما -

سال سیم رابط و نمایشگر خروجی حسگر گزارش درصورت عدم ار-

 .خواهد شد
4،900،000 

 
1100ºC to 1500ºC 
(1100ºC,1300ºC,1500ºC)  عدد5بیشتر از  

 17-6  دما3انواع ترموکوپل در 

 ٩۵٠،٠٠٠ تنظیم دما -

               600،000 درخواستی دماي یا پسماند اضافه، گزارش دماهر  -

(-20 to 100) ºC     
 30% اعالم معادله کالیبراسیون -

1،000،000 

 

 دماهاي

(35, 20, 15) ºC 
 
 

 17-7  دما3دماسنجهاي محیطی و ثبات دما در 

 1،200،000 اضافه هردما -

 1،620،000 اضافهZone  هر-

 1،200،000 اضافه هر موقعیت -

 1،200،000 اضافه ساعت هر نیم -

 1،200،000  دمامجدد هرتنظیم -

5،900،000 -80ºC to 1200ºC 
محیط هاي دمایی در دو دما و کالیبراسیون در مرکز و دو موقعیت دیگر در 

 )سه موقعیت(صورت امکان همراه با گراف 
8-17 

 1،200،000 هر دما اضافه ،-

 1،620،000 اضافهZone  هر -

 1،200،000 هر موقعیت اضافه -

 1،200،000 هر تنظیم مجدد دما -

17،000،000 -80ºC to 200ºC 

  موقعیت همراه با گراف9محیط دمایی در یک دما و 

 )EURAMET cg-20  استاندارد اساس بر(

(DKD-R  5-7) 

9-17 

 1،700،000 هردمااضافه -

 1،700،000 هرنمونه اضافه -

 850،000 نیاز به تنظیم صورت در -

3،500،000 Up to 500ºC 
 MFIکالیبراسیون دستگاه 

 )چهار موقعیت، یک دما و یک نوع نمونه مورد تستدر(
10-17 

 6،500،000 گزارش اثر بارگذاري در یک دما -

 4،100،000 هردما اضافه -

 4،000،000 هر موقعیت اضافه -

 1،800،000 هرتنظیم مجدد دما -

16،000،0000  
-40ºC to 1200ºC 

دما و در صورت امکان 2در ) کالیبراتورهاي بلوکدار(درایول و کوره هاي پرتابل 

 در بیشترین موقعیت ممکن   به همراه گراف گزارش همگنی شعاعی ومحوري

 

11-17 

 17-12 )در یک دما (اتوکالو داراي گیج فشار رزوه دار  --- 3،900،000 1،200،000هرتنظیم مجدد 

 17-13  )در یک دما(اتوکالو خاص   --- 9،600،000 1،200،000هرتنظیم مجدد 

21،000،000  
-40ºC to 1100ºC 

 30% میلی ولت -اعالم معادله کالیبراسیون یا درونیابی دما 

 1،650،000 هردمااضافه -

هزینه کل کار، .  درخواست شود 1100ºC در صورتیکه دمایی باالتر از -

 . ریال خواهد بود26،500،000

 عدم ارسال سیم رابط و نمایشگر خروجی حسگر گزارش درصورت-

 . شدخواهد

26،500،000 
 

1100ºC to 1500ºC 
(1100,1300,1500) 

 17-14  دما 7حسگر مرجع در 
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 600،000 هردما اضافه -

 30% اعالم معادله کالیبراسیون -

 عدم ارسال سیم رابط و نمایشگر خروجی حسگر گزارش درصورت-

 . شدخواهد

2،000،000 

 
-40ºC to 1200ºC 17-15  دمادر سهحسگر همراه ترانسمیتر 
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                         ) آزمایشگاه لکسردر( ابزارهاي اندازه گیري دما کالیبراسیون دستمزد صورت                            

 ) ریال اضافه می گرددبه(/ توضیحات
 دستمزد

 )ریال(
 ردیف ابزار گستره

 ºC 100ºC  ,400 دودمادر

 600،000 اضافه دما هر

 600،000یدرخواست هردما

 باشد ºC400ي اضافی یا درخواستی باالتر از دمایکه درصورت

 . محاسبه خواهد شد17-17دستمزد پایه مطابق بند 

1،580،000  
50ºC to 400ºC 

 17-16  غیر تماسیدماسنج

 ºC 1000ºC  ,400 دودمادر

 600،000 اضافه دما هر

 600،000یدرخواست هردما

 

2،230،000  
400ºC to 1200ºC 

 17-17  غیر تماسینجدماس

 

 :توضیحات

  
کالیبراسیون دماسنجها و حسگرهاي دمایی در محل آزمایشگاه لکسر در تعداد دماهاي توضیح داده شده در صفحه قبل و در محل مشتري در سه  .1

 .شود  انجام میITS-90و به روش مقایسه اي و براساس شرایط مقیاس بین المللی دما دما 

، 7542JIS B،  دماسنجهاي عقربه اي       667ASTM E، دماسنجهاي مایع در شیشه طبی         318IDS مایع در شیشه بر اساس استاندارد         کالیبراسیون دماسنجهاي  .2

ISIRI 6175         دماسنجهاي ترموکوپلی  EURAMET cg-8     دماسنجهاي مقاومت پالتینیDKD-R-5-1/IDS 334 ،    کالیبراتورهاي بلوکدار      

EURAMET cg-13  دماسنجهاي محیطی   Calibration book ،        دماسنج هاي غیر تماسیASTM E 2847  گیرد، در صورتی که مشتري نظر         انجام می

 کلیه مراجع مورد استفاده توسط استاندارد       .خاصی در مورد استاندارد مبناي کالیبراسیون داشته باشد، باید در موقع تحویل ابزار اعالم نماید تا در برگ پذیرش ابزار ثبت گردد                        

  . قابل ردیابی هستندNPL به مراجع TEMPSENS کالیبره می شوند و توسط آزمایشگاه 0096 و 63687Sندازه گیري به شماره سریال هاي ا

براي .  م می گردد  در غیر اینصورت تنها گزارش خطا اعال        که مشتري مقادیر مجاز در استاندارد را هنگام پذیرش به آزمایشگاه اعالم نماید در گواهی آورده می شود،                    در صورتی  .3

دستمزد کالیبراسیون از مشتري دریافت     %  40دماسنجها یا حسگرهایی که خراب بوده، در کالیبراسیون مردود شناخته می شوند و گواهی کالیبراسیون صادر نمی شود و معادل                      

 . می گردد

دستمزد براي آن ابزار دریافت % 100بزار آسیب دیده و نتایج غیر قابل استفاده باشد در مواردي که پس از اتمام کار، نامعقول بودن عملکرد مشخص شود یا به دلیل فرسودگی ا        .4

 .می گردد

 .دستمزد به ازاي هر پذیرش دریافت می گردد% 100در صورت مردود شناخته شدن دماسنجها و رطوبت  سنجهاي محیطی  .5

فقط در محل آزمایشگاه لکسر     ......) ها و    PRT ها ،  SPRT آزمایشگاهی ،    Type Sي  همانند ترموکوپل ها  (حسگرها و دماسنج هایی که مرجع بودن آنها بدیهی است              .6

در صورتیکه حسگر یا دماسنجی براي مشتري مرجع محسوب می شود ولی از ظاهر آن نمی توان به این امر پی برد باید مرجع بودن آن از سوي مشتري                                .کالیبره می گردند  

  . کالیبره گردند نقطه دمایی7مورد حسگرها و دماسنجهاي مرجع به تشخیص آزمایشگاه ممکن است در بیش از در. اعالم شود تا دربرگ پذیرش ثبت گردد

در صورت ارسال اینگونه محیطها به محل شرکت لکسر،  .  بهتر است در محل استفاده صورت پذیرد      ......   کالیبراسیون محیطهاي دمایی شامل انکوباتور، آون، کوره، بن ماري و            .7

محیطهاي دمایی ارسالی شامل حمام . کالیبره خواهند شد)  موقعیت3در (ه شرایط به صورت پیش فرض حداقل در دو نقطه دمایی همراه با گزارش پایداري و یکنواختی            بسته ب 

حداقل ....... و ) پایداري و یکنواختی(ش دهی نتایج هاي کالیبراسیون، درایول، کوره هاي قابل حمل در صورت عدم اعالم اطالعاتی از قبیل تعداد دماهاي مورد نیاز، نحوه گزار      

 . دما و در صورت امکان همراه با گزارش پایداري و یکنواختی کالیبره خواهند شد2در 

توسط استفاده کننده با استفاده دوره کالیبراسیون قطعی باید .   ماه می باشد12 ماه و براي سایر حسگرها و دماسنجها 6دوره کالیبراسیون پیشنهادي براي دماسنجهاي عقربه اي  .8

 .تعیین گردد) OIML D10(  سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی10از مدرك شماره 

 به پیوست نتایج امکان   )  Calibration equation(  پیش از شروع کالیبراسیون در صورت درخواست مشتري و اعالم به آزمایشگاه، محاسبه و اعالم معادله کالیبراسیون                   .9

 .به هزینه دریافتی براي هر ابزار اضافه خواهد شد% 30یر است و در صورت اعالم معادله کالیبراسیون پذ

 .دستمزد کالیبراسیون براي هر ابزار رأساً انجام خواهد شد% 40 در صورت نیاز، تنظیمات جزئی تا سقف .10
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                        )حل مشتريدر م(صورت دستمزد اندازه گیري و کالیبراسیون ابزارهاي اندازه گیري دما 

 توضیحات

 ) ریال اضافه می گرددبه( 
 )ریال(دستمزد 

 گستره

 
 ردیف ابزار

 600،000 هردما اضافه -

 30% اعالم معادله کالیبراسیون-
1،400،000 -30ºC to 125ºC 

  دما همراه با گزارش صفر برگشت3دماسنج مایع در شیشه در 
T-1 

 600،000 هردما اضافه -

 30% اعالم معادله کالیبراسیون-
1،500،000 -30ºC to 125ºC 

  دما برگشت2 دما رفت و 3 در  و پرشده  دماسنج عقربه اي دوفلزي
T-2 

 600،000 هردما اضافه -

 30% اعالم معادله کالیبراسیون-
1،620،000 -30ºC to 660ºC 

  دما 3 مقاومتی در  ها و حسگرهايدماسنج
T-3 

 1،200،000هر دما اضافه 

 1،200،000 هر موقعیت اضافه -

 13،000،000 اضافهZone  هر -

 1،200،000 هر نیم ساعت اضافه -

 1،200،000هر تنظیم مجدد دما 

 6،200،000 در یک موقعیت Rate هر -

13،000،000 1200 ºC to 1500ºC 
 ) در یک دما و کالیبراسیون براي مرکز محیط ، بدون گراف(کوره 

T-4 

 600،000ضافه  هردما ا-

 30% اعالم معادله کالیبراسیون-
1،620،000 -30ºC to 1200ºC 

انواع ترموکوپل، دماسنج دیجیتال،کنترلگر،ترموستات دیجیتال و ثبات دما 

 )درسه دما(همراه حسگر 
T-5 

1،930،000 -80ºC to 200ºC 
 1،200،000هر دما اضافه  با گراف

 1،200،000 هر موقعیت اضافه -

 1،620،000 اضافهZone  هر -

 1،200،000افه  هر نیم ساعت اض-

 1،200،000 هر تنظیم مجدد دما -

 2،000،000 در یک موقعیت Rate هر -

1،620،000 -80ºC to 1200ºC 
 بدون گراف

 

 T-6 محیط دمایی در یک دما و کالیبراسیون براي مرکز محیط

 1،200،000هر دما اضافه 

 1،200،000 هر موقعیت اضافه -

 1،620،000 اضافهZone  هر -

 1،200،000 هر نیم ساعت اضافه -

 1،200،000 هر تنظیم مجدد دما -

 2،000،000 در یک موقعیت Rate هر -

4،330،000 -80ºC to 200ºC 

 

 محیط دمایی در یک دما و کالیبراسیون در مرکز و دو موقعیت دیگر با گراف 

 )در سه موقعیت(

T-7 

 1،200،000 هر دما اضافه -

 1،200،000 هر موقعیت اضافه -

 1،620،000 اضافهZone  هر -

 1،200،000 هر نیم ساعت اضافه -

 1،200،000 تنظیم مجدد دما هر

 2،000،000 یک موقعیت در Rate هر -

21،000،000 -80ºC to 200ºC 
 )همراه با گراف( موقعیت 9محیط دمایی در یک دما و 

T-8 

 1،200،000 مجدد هرتنظیم - 

 2،000،000 گراف -
3،900،000 --- 

 )و سھ موقعیت ، بدون گراف در یک دما (اتوکالو، داراي گیج فشار رزوه دار
T-9 

 1،200،000 مجدد هرتنظیم - 

 2،000،000 گراف -
9،600،000 --- 

 )در یک دما و سه موقعیت ،بدون گراف (اتوکالو خاص ، 
T-10 

 1،700،000 هر دما اضافه -

 1،700،000وقعیت  اضافه ، هر م-

 850،000 در صورت نیاز به تنظیم -

5،000،000 Up to 500ºC 

 MFIکالیبراسیون دستگاه 

 )در چهار موقعیت و یک دما و یک نوع نمونه مورد تست(
T-11 

 600،000 هردما اضافه -

 30% اعالم معادله کالیبراسیون-
2،250،000 -30ºC to 1200ºC 

 درسه دماحسگر همراه ترانسمیتر 
T-12 

 . ریال خواهد بود7،400،000 معادل  1200ºCبراي دماي باالي  . ریال دریافت می گردد3،100،000 ارائه گردد معادل Rateدر صورتیکه براي محیط هاي دمایی فقط یک گزارش * 
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 : توضیحات

 .  درجه سلسیوس می باشد 1500 تا -80دستمزدهاي فوق  متناسب با توضیحات ذکر شده براي گستره دمایی از  .1

که ...  محیطهایی نظیر اتوکالو و     ) ( حمام آب (انکوباتور، یخچال، فریزر و بن ماري         روغن یا نمک، فور، آون، انکوباتور، کلد       محیطها شامل انواع کوره، حمام     .2

 . می باشد) پس از بازدید کارشناس امکان و یا عدم امکان کالیبراسیون آن مشخص می گردد

، کوره  EURAMET cg-20 , DKD-R5-7بر اساس   ... )  انکوباتور، کلد انکوباتور، فور، آون، یخچال، فریزر و          (یون محیط هاي دمایی     کالیبراس .3

انجام می گیرد و کلیه مراجع مورد استفاده توسط استاندارد هاي            )   موقعیت 4حداقل در    (ISO 1133 MFI EURAMET cg-13هاي بلوك دار    

 . قابل ردیابی هستندNPL به مراجع TEMPSENS کالیبره می شوند و توسط آزمایشگاه 0069 و 63687Sسریال اندازه گیري به شماره 

 .  به عنوان یک محیط جداگانه تلقی می گرددZoneهستند، هر  ) Zone(محیطهایی که داراي چند ناحیه  .4

 .یک دماي اضافه محاسبه می شود) reset(تنظیم دماي محیط براي رسیدن به دماي مد نظر، به ازاء هر تنظیم مجدد  .5

 .  سیکل دمایی، در صورت درخواست مشتري محاسبه می گردد5 سیکل دمایی و مدت زمان معادل حداقل 5ارائه گزارش تکرار پذیري محیط براي حداقل  .6

ماي مورد درخواست را نداشته باشد یا پایدار        محیطی که توانایی رساندن به د     (براي محیطهایی که پس از انجام کار از نظر کالیبراسیون مردود می گردند                .7

که در این حالت گواهینامه صادرنخواهد شد و فقط در صورت امکان              هزینه کالیبراسیون از مشتري اخذ خواهد شد      %  100)  نشود، مردود شناخته می شود    

 .گراف مردودي ارائه خواهد شد

دوره کالیبراسیون قطعی باید توسط استفاده کننده با .  ماه می باشد12 ماه و براي سایر محیطها 3 دوره کالیبراسیون پیشنهادي براي انکوباتور و کلدانکوباتور  .8

 . تعیین گردد) OIML D10( سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی 10استفاده از مدرك شماره 

س از آماده شدن محیط براي تحویل در صورت عدم مراجعه            به آزمایشگاه لکسر جهت کالیبراسیون، پ     )  به جز محیطهاي پرتابل   (در صورت ارسال محیط      .9

 .مشتري هزینه انبارداري به هزینه نهائی اضافه خواهد شد

 :توضیحات ویژه در مورد سرویسهاي پرتابل

 . گیرد با توافق مشتري فقط در محل آزمایشگاه شرکت لکسر انجام می این امر ،در صورتیکه دماسنج هانیاز به تنظیم دقیق داشته باشند .1

ریال براي محدوده شهر    7،500،000کارشناس کمتر از    یک   مراجعه   روز  کالیبراسیون درخواستی در محل مشتري براي هر       خدمات  صورتی که دستمزد   در .2

رتی که عواملی   در صو .   دریافت خواهد شد   مشتريباشد،  معادل مبلغ ذکر شده در این بند از          ریال براي خارج از محدوده شهر تهران        11،500،000تهران و     

 ساعت حضور   7مانند ایراد در تجهیزات مشتري و یا سایر عوامل ناشی از شرایط مشتري، باعث وقفه یا عدم انجام کار گردد، هزینه فوق به ازاي                                  

        فوق افزوده ریال به مبلغ      2،500،000ساعت به ازاي هر کارشناس       7هرکارشناس در محل مشتري دریافت خواهد شد و به ازاي هرساعت مازاد بر                   

  .می گردد

 .هزینه ایاب و ذهاب و اقامت به عهده مشتري می باشد  .3

باز کردن و بستن حسگرها و دماسنجها در محل استفاده آنها به عهدة مشتري است و مشتري موظف است که دماسنجها را در اختیار کارشناس شرکت                               .4

 .لکسر قرار داده  و پس از کالیبراسیون تحویل بگیرد

و یا بدلیل عواملی مانند ایراد در تجهیزات مشتري و سایر عوامل ناشی از شرایط مشتري، در انجام کار تاخیر                    )  بند فوق ( صورتی که این امر میسر نگردد        در .5

 . اقدام خواهد شد2ایجاد شود و تعداد روزهاي کاري یا مراجعات کارشناسان آزمایشگاه لکسر بیش از میزان الزمه گردد، مطابق بند 

دستمزد کالیبراسیون براي آن ابزار دریافت               %  40در صورت خرابی و عدم کارکرد یا نا معقول بودن عملکرد، ابزار مذکور مردود شناخته شده و معادل                         .6

 )دستمزد براي آن ابزار دریافت می گردد% 100به غیر از محیطهاي دمایی که در صورت مردود شناخته شدن . (می گردد

کاهش داشته باشد معادل نصف هزینه ابزارهاي کاهش  %  40ه تعداد ابزار کالیبره شده در محل مشتري نسبت به لیست درخواستی اولیه بیش از                در صورتیک  .7

 )در مواردي که مبلغ کل کار بیش از هزینه اعزام کارشناس باشد. (یافته از مشتري اخذ خواهد شد

               ریال به مبلغ نهایی اضافه       5،000،000تري کار انجام می شود به ازاي هرکارشناس اعزامی مبلغ               پنج شنبه که در محل مش        و ازاء هر روز تعطیل       به .8

 .) نخواهد شدبندبدیهی است روزهاي تعطیل پیش بینی نشده شامل این . ( شودمی
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یط و فراخور امکانات دستگاه مورد نظر ، تنظیم در یک            در صورت نیاز ، بسته به شرا      .  رطوبتی فقط کالیبراسیون انجام خواهد شد     /براي محیطهاي دمائی     .9

  .رطوبتی راسا از سوي کارشناس انجام گرفته و دستمزد آن مطابق لیست قیمت دریافت می گردد/ نقطه دمایی 
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)  (  Stability                 یا ثبات دمایی در یک محیط ، میزان توانایی محیط در ثابت نگهداشتن دما

 . ازدس آشکار میطول زمان را در 

نتیجه آزمون ثبات دمایی مشخص می کند که محیط در دما و مدت زمان معین حداکثر چه                     

در محیطهایی مانند انکوباتور ، کلد انکوباتــور ، یخچال و فریزر             .  میزان نوسان خواهد داشت   

 . داراي اهمیت بیشتري است Stabilityآزمایشگاهی و محیطهاي کالیبراسیون 

می تواند به صورت نمودار یا دماهاي قرائت شده به گواهی نامه                Stabilityنتیجه آزمون   

 .کالیبراسیون ضمیمه گردد

 
)    (Uniformity                       یا یکنواختی دما در یک محیط ، میزان توانایی محیط در یکنواخت نگهداشتن دمادر موقعیتهاي مختلف درون فضاي محیط را آشکار      

  .می سازد

ایی آشکار می سازد که محیط در دماي مشخص در مکانهاي مختلف               نتیجه آزمون یکنواختی دم   

در محیطهایی که نمونه    .  داخل فضاي خود، تا چه حد دما را یکنواخت ایجاد و نگهداري می کند                

هاي تحت فرآیند یا آزمون در مکانهاي مختلف داخل آنها قرار می گیرند و نیاز به دماي نسبتاً                        

 . تمهم اس Uniformityیکسان دارند 

 

 
 

 
 

 خدمات ویژه
 

 Coefficients90-ITS  
. بر اساس نتایج حاصل از کالیبراسیون هستند، در آزمایشگاه لکسر قابل محاسبه می باشد) ترموکوپل یا مقاومتی (  که براي محاسبه معادله رفتار هر حسگر ITS-90ضرایب 

    8این ضرایب که مربوط به چند جمله اي معادلۀ رفتار هر حسگر و معموالً از مرتبه                  .   تعریف شده اند   بر اساس نوع هر حسگر و گستره کالیبراسیون آن، ضرایب استانداردي           

 . می باشد بعد از کالیبراسیون محاسبه می گردند

قابل توجه است که بر     .  جه مطلع گردد   در 0.01با این سرویس، استفاده کننده قادر خواهد بود از وضعیت حسگر خود در بین نقاط کالیبره شده نیز به صورت جزئی تا حتی                          

 .  نیز برابر استانداردهاي مرتبط امکان پذیر استPolynomial Functions وIPTS-68  ، Callendar van Dusenاساس درخواست، محاسبه ضرایب 

 . به هزینه نهایی کالیبراسیون می افزاید% 30محاسبه ضرایب و گزارش عددي درونیابی معادل . 1
 

oint of WaterTriple P   
حسگرهاي دقیق را با استفاده .  درجه سلسیوس میباشد0.01 است که منظور از آن دماي ITS-90یکی از نقاط مرجع دمایی در مقیاس بین المللی  ) TPW(نقطه سه گانه آب 

 . رسی نمود برITS-90از این دماي مرجع می توان مورد آزمون قرار داد و وضعیت آنها را در این نقطه از مقیاس 

  کلوین آماده ارائه خدمات مربوط به این سرویس منحصر بفرد در ایران               0.00002     کلوین و تجدید پذیري     0.0001شرکت لکسر با توانایی ایجاد این نقطه با عدم قطعیت            

 . می باشد

 .  ریال محاسبه خواهد شد33، 000، 000آزمون در نقطه سه گانه آب معادل . 2
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 )در آزمایشگاه لکسر(الیبراسیون کمیت دما و رطوبت دستمزد کصورت 

 ردیف ابزار گستره )ریال(دستمزد  ) ریال اضافه می گرددبه(/ توضیحات

 درخواستی رطوبت یا هر رطوبت اضافه، گزارش پسماند -

(10 to 98%)  700،000 

 950،000 تنظیم رطوبت -

1،000،000 

 رطوبتهاي

(70, 50, 35) %RH  

 )ºC 35 دماي (

 

رطوبت سنج و ثبات رطوبت در سه 

 رطوبت

1-18 

(10 to 98)%RH 

(-20 to 100) ºC     

 یا دما اضافه، گزارش پسماند هر -

 600،000 درخواستی دما

 هر رطوبت اضافه ،گزارش -

پسماند یا رطوبت درخواستی 

700،000 

 950،000 هر تنظیم دما یا رطوبت -

2،000،000 

 دماهاي

ºC (35, 20, 15)   

 طوبت هايو ر

 (70, 50, 35) %RH 

 )ºC 35 دماي (

  رطوبت سنج و ثبات دما و -دماسنج

 )دما و رطوبت(رطوبت 
2-18 

 --- 6،350،000 10،000،000 با پسماند و تکرار پذیري-

 نمک مرجع بدون 4پراب رطوبت در 

 پسماند و تکرار پذیري
3-18 

به مبالغ فوق افزوده خواهد % 25رآزمایشگاه از نوع خاص باشد تا سقف  رطوبت سنج به تشخیص مدی–در صورتی که دماسنج : توجه 

 .شد

 

 :توضیحات

                     Calibration book,    کالیبراسیون رطوبت سنج در محل آزمایشگاه لکسر در سه رطوبت و به روش مقایسه اي و بر مبناي استاندارد                                 .1

 ASTM104-02انجام می شود. 

 .مطابق شرایط کالیبراسیون دماسنجها انجام می گردد)  رطوبت سنج-دماسنج (سنج  کالیبراسیون دما .2

و   ASTM104-02 دنمکهاي مرجع و بر مبناي استاندار      سلول   رطوبت بوسیله     4کالیبراسیون پرابهاي رطوبت مرجع در محل آزمایشگاه لکسر در              .3

 .انجام می شود Nord test metod NT BUILD 340 راھنمای

( و گستره کالیبراسیون دماسنجهاي محیطی و ثباتهاي دما            RH %98 تا RH %10براسیون رطوبت سنج ها از        گستره کالی  .4  air probe  (از       

ºC  100 تاºC -20 می باشد. 

 )جهاي محیطیبه جز دماسنجها و رطوبت سن.(دستمزد کالیبراسیون براي هر ابزار رأساً انجام خواهد شد% 40در صورت نیاز، تنظیمات جزئی تا سقف  .5

در گزارش کالیبراسیون، خطاي دما سنج رطوبت سنج اعالم می گردد و در صورت خرابی ، ابزار مردود می شود و گواهی کالیبراسیون صادر نمی گردد و                               .6

 .دستمزد کالیبراسیون به ازاي هر پذیرش از مشتري دریافت می گردد% 100معادل 

 سازمان  10دوره کالیبراسیون قطعی باید توسط استفاده کننده با استفاده از مدرك شماره             .   ماه می باشد   12  دوره کالیبراسیون پیشنهادي براي رطوبت سنج      .7

 .تعیین گردد) OIML D10(بین المللی اندازه شناسی قانونی 

 دستگاه مورد نظر ، تنظیم در یک        در صورت نیاز ، بسته به شرایط و فراخور امکانات          .  رطوبتی فقط کالیبراسیون انجام خواهد شد     /براي محیطهاي دمائی     .8

 .رطوبتی راسا از سوي کارشناس انجام گرفته و دستمزد آن مطابق لیست قیمت دریافت می گردد/ نقطه دمایی 
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 )در محل مشتري) (Climatic chamber(صورت دستمزد کالیبراسیون همزمان محیط هاي دما و رطوبت 

 ردیف ابزار گستره )ریال(دستمزد  توضیحات

2،700،000 
10 to 98%RH 

-20 to 180 DegC 

محفظه دما و رطوبت در یک دما، یک رطوبت، 

بدون (یک موقعیت دما و یک موقعیت رطوبت 

 )گراف

H-1 

3،100،000 
10 to 98%RH 

-20 to 180 DegC 

محفظه دما و رطوبت در یک دما،          

یک رطوبت، یک موقعیت دما و یک        

با گراف دما و      (موقعیت رطوبت    

 ) رطوبت

H-2 

7،100،000 
Up to 70ºC 

10 to 98%RH 

محفظه دما و رطوبت در یک دما،          

یک رطوبت در سه موقعیت دما و          

 )همراه باگراف(سه موقعیت رطوبت 

H-3 

 1،200،000 هر دماي اضافه -

 1،200،000 هر رطوبت اضافه -

 1،620،000 هر دما و رطوبت اضافه -

موقعیت دما و رطوبت ( حسگر دما و رطوبت اضافه -

 2،000،000) اضافه

 1،200،000 تنظیم دما -

 1،620،000 تنظیم دما و رطوبت -

 1،200،000 هر موقعیت دما اضافه -

 1،620،000 اضافه Zone هر -

 3،900،000 دما و رطوبت در یک  موقعیت Rate هر -

 2،000،000 دما در یک موقعیت Rate هر -

  2،500،000 رطوبت در یک موقعیت  Rate هر -

19،100،000 
Up to 70ºC 

10 to 98%RH 

محفظه دما و رطوبت در یک دما،          

 9 موقعیت دما و     9یک رطوبت و در     

 )همراه با گراف(موقعیت رطوبت 

 
H-4 
 

 :توضیحات

  ر مبناي استاندارد   رطوبت سنج مرجع و ب      - رطوبت در محل مشتري و با استفاده از دماسنج             -الزم به توضیح می باشد کالیبراسیون محفظه هاي دما             .1

ASTM 104-2 ,DKD-R5-7,EURAMET cg-20انجام می شود . 

 .  می باشدºC 180 تا  -ºC  20 و براي دما از RH % 100 تا RH % 0گستره کالیبراسیون محفظه ها براي رطوبت از  .2

 .یک دما یا یک رطوبت اضافه محاسبه می شود)  reset(تنظیم دما یا رطوبت محفظه براي رسیدن به دما یا رطوبت مدنظر، به ازاي هر تنظیم مجدد  .3

محفظه اي که توانائی رساندن به دما یا رطوبت مورد درخواست را نداشته باشد یا تکرار پذیر                   (براي محفظه هایی که پس از انجام کار مردود می گردند              .4

 . در این حالت فقط گزارش کارکرد ارائه خواهد شدهزینه کالیبراسیون از مشتري اخذ خواهد شد که% 100) نباشد، مردود شناخته می شود

 10دوره کالیبراسیون قطعی باید توسط استفاده کننده با استفاده از مدرك شماره             .   ماه می باشد   12دوره کالیبراسیون پیشنهادي براي محفظه تست رطوبت         .5

 .تعیین گردد) OIML D10(سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی 

ریال براي محدوده شهر    7،500،000کارشناس کمتر از    یک   مراجعه   روز  کالیبراسیون درخواستی در محل مشتري براي هر       خدمات دستمزد صورتی که    در .6

در صورتی که عواملی    .   دریافت خواهد شد   مشتريباشد،  معادل مبلغ ذکر شده در این بند از          ریال براي خارج از محدوده شهر تهران        11،500،000تهران و   

  .ایراد در تجهیزات مشتري و یا سایر عوامل ناشی از شرایط مشتري، باعث عدم انجام کار گردد، هزینه فوق دریافت خواهد شدمانند 

 .هزینه ایاب و ذهاب و اقامت به عهده مشتري می باشد .7

شته باشد معادل نصف هزینه کاهش یافته از        کاهش دا %  40در صورتیکه تعداد ابزار کالیبره شده در محل مشتري نسبت به لیست درخواستی اولیه بیش از                   .8

 )در مواردي که مبلغ کل کار بیش از هزینه اعزام کارشناس باشد. (مشتري اخذ خواهد شد

         ریال به مبلغ نهایی اضافه           5،000،000 به ازاي هرکارشناس اعزامی مبلغ        شود ازاء هر روز تعطیل و پنج شنبه که در محل مشتري کار انجام می                     به .9

 )  شامل این بند نخواهد شدنشدهبدیهی است روزهاي تعطیل پیش بینی . ( شودمی
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 )در آزمایشگاه لکسر (kgr 10صورت دستمزد کالیبراسیون وزنه تا 

 ردیف ابزار گستره )ریال(دستمزد  توضیحات

--- 600،000 Up to 10kg  وزنه کالسF1 1-19 

--- 400،000 Up to 10kg کالس وزنه F2, M1, M1-2, M2,M2-3, M3 2-19 

  براي ارسال وزنه ها حتماً از بسته بندي مناسب استفاده شود                                                     توضیحات  

  .ههاي شرکت لکسر انجام خواهد شد کیلوگرم می باشد، کالیبراسیون وزنه ها فقط در محل آزمایشگا10دستمزدهاي فوق براي هر وزنه استاندارد تا جرم نامی  .1

در صورتیکه مشتري هنگام تحویل وزنه ها به        )  F1, F2, M1, M1-2, M2,M2-3, M3( مشخص خواهد شد     OIML R 111-1کالس وزنه ها مطابق استاندارد       .2

خواهد نمود و در صورت امکان وزنه ها را براي قرار گرفتن در آن               آزمایشگاه کالس خاصی را مد نظر داشته باشد، آزمایشگاه وزنه ها را مطابق با آن کالس پذیرش و کالیبره                      

در صورت نیاز مشتري به جایگزینی وزنه هاي معیوب و غیر قابل تنظیم و یا تنظیم وزنه هاي استیل هنگام پذیرش، برگ تعمیرات باید تکمیل گردد  .  کالس تنظیم خواهد نمود     

 .    نخواهد داشتدر غیر اینصورت آزمایشگاه تعهدي در این مورد

در صورتیکه مشتري هنگام تحویل وزنه ها به آزمایشگاه کالس خاصی را مد نظر نداشته باشد، آزمایشگاه نسبت به کالیبراسیون و گزارش نتایج خطاهاي وزنه ها مطابق                                   .3

 بنا به نوع ساخت وزنه اقدام خواهد     2371،  2370اردهاي ملی شماره     و یا استانداردهاي مربوط به وزنه هاي با دقت متوسط و عادي مانند استاند              OIML R 111-1استاندارد  

 فرانسه قابل ردیابی به Cofracآزمایشگاه  اندازه گیري بکار رفته از طریق   استانداردهاي.   مبنا قرار می گیردASTM E 617براي سري وزنه هاي آمریکائی استاندارد .  نمود

 . هستندمراجع بین المللی 

اندازه شناسی   بین المللی    سازمان10مدرك شماره  از دوره کالیبراسیون قطعی باید توسط استفاده کننده با استفاده.  ماه می باشد12براي وزنه ها  ون پیشنهاديدوره کالیبراسی .4

 .تعیین گردد) OIML D10(قانونی 

 : جهت تنظیم وزنه ها به صورت زیر می باشددر صورت اعالم نشدن کالس خاصی جهت تنظیم وزنه ها از طرف مشتري پیش فرض آزمایشگاه .5

  یا مطابق با استاندارد ملیOIML R111-1 M2وزنه هاي چدنی مطابق کالس  .6

 M1وزنه هاي برنجی ساده کالس  .7

 F2وزنه هاي برنجی آبکاري شده کالس  .8

 F1وزنه استیل و فوالدي کالس  .9

دستمزد کالیبراسیون از مشتري دریافت می گردد و اطالعات موجود هم در            %  100دود شناخته شود معادل     در صورتی که تمام وزنه ها یا سنجه هاي ارسال شده به هر دلیل مر                .10

 .یک صفحه به مشتري داده خواهد شد

 )در آزمایشگاه لکسر(صورت دستمزد کالیبراسیون ترازو و باسکول 

 ردیف ابزار گستره )ریال(دستمزد  توضیحات

--- 1،450،000 Up to 200Kg  20 ) دیجیتال(باسکول ترازو و 

 )در محل مشتري(صورت دستمزد کالیبراسیون ترازو، باسکول و موارد خاص 

 ردیف ابزار گستره )ریال (دستمزد توضیحات

--- 1،620،000 Up to 200Kg M-1 

--- 5،100،000 200 to 1000Kg M-2 

--- 7،000،000 1000 to 2000Kg M-3 

 15،000،000 2000 to Up 

 )دیجیتال( و باسکول ترازو

M-4 

--- 3،300،000 Up to 200Kg M-5 

 8،500،000 200 to 2000Kg M-6 

 16،000،000 2000 to 5000Kg 

 )دیجیتال... ( خاص مانند ترازوي قیفی و موارد

 
M-7 

--- 5،300،000 50 kg to 200 Kg M-8 

--- 9،700،000 200 kg to 2000 Kg 
 )آنالوگ( متحرك باسکول

M-9 

--- 34،000،000 5000kg to 20000kg باسکول هاي خاص صنعتی M-10 
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 : توضیحات

در صورت موجود بودن    .   کیلوگرم می باشد   10000  و باسکول تا بیشینه توزین         IIII و    III و   II و   Iدستمزدهاي فوق براي کالیبراسیون ترازوهاي کالس         .1

بدلیل اینکه جابجا نمودن ترازو می تواند باعث ابطال نتیجه کالیبراسیون گردد، ترازو و باسکول باید                 .  س باشد کتابچه راهنماي ترازو هنگام کالیبراسیون در دستر      

(.در محل استقرار دائمی، مورد کالیبراسیون قرار گیرد           ،         )Moisture analyzer(ترازوهاي دیجیتال، آنالوگ، آنالیتیکال، رطوبت سنج          :  ترازها شامل  

 ....)ین انسان، وزن کشی نوزاد و سه اهرمی، توز

 شامل آزمون خطاي نشاندهی در      6589  -1 و استاندارد ملی     OIML R 76، استاندارد   URAMET cg-18کالیبراسیون ترازوها مطابق مدرك مرجع       .2

ي نظر خاصی در مورد استاندارد مبناي        در صورتی که مشتر   .  یازده نقطه، آزمون تکرار پذیري و آزمون بارگذاري غیر متمرکز انجام و نتایج گزارش می گردد                  

 شامل  ISIRI 2369باسکولهاي متحرك مطابق استاندارد     .  کالیبراسیون داشته باشد باید در موقع تحویل ابزار اعالم نماید تا در برگ پذیرش ابزار ثبت گردد                 

استانداردهاي اندازه گیري   .  مرکز انجام و نتایج گزارش می گردد      آزمونهاي کنترل شاهین، روان بودن، حساسیت، وضعیت کامل تکرار پذیري و بارگذاري غیر مت              

 .هستند  فرانسه قابل ردیابی به مراجع بین المللی Cofracرفته از طریق آزمایشگاه بکار 

ین المللی اندازه شناسی     سازمان ب  10دوره قطعی باید توسط استفاده کننده به کمک مدرك شماره             .   ماه می باشد   12دوره کالیبراسیون پیشنهادي براي ترازو      .3

 . تعیین گردد) OIML D10(قانونی 

خطاهاي گستره اندازه گیري آن خارج از حد مجاز استاندارد باشد، مردود شناخته می شوند و گواهی                    %  80براي ترازوها و یا باسکولهایی که خراب بوده و یا              .4

 .تري دریافت می گردد و  اطالعات موجود در یک صفحه به مشتري داده خواهد شددستمزد کالیبراسیون از مش% 100کالیبراسیون صادر نمی شود و معادل 

 .دستمزد کالیبراسیون براي هر ابزار رأساً انجام خواهد شد% 40در صورت نیاز، تنظیمات جزئی تا سقف  .5
 
 

 توضیحات در مورد سرویسهاي پرتابل

 .شد با توافق مشتري فقط در محل آزمایشگاه شرکت لکسر انجام می گیرددر صورتیکه ترازو نیاز به تنظیم و یا سرویس ویژه اي داشته با .1

ي محدوده شهر   یال برا 7،500،000از  کارشناس کمتر   یک   مراجعه   روز  کالیبراسیون درخواستی در محل مشتري براي هر        خدمات  صورتی که دستمزد   در .2

در صورتی که عواملی    .   دریافت خواهد شد   مشتري مبلغ ذکر شده در این بند از         باشد،  معادل ریال براي خارج از محدوده شهر تهران        11،500،000تهران و     

  .م انجام کار گردد، هزینه فوق دریافت خواهد شدمانند ایراد در تجهیزات مشتري و یا سایر عوامل ناشی از شرایط مشتري، باعث عد

 .   ن حتماً با الکل و پارچه هاي مخصوص تمیز شده باشندبراي کالیبره کردن ترازوها در محل مشتري باید ترازو قبل از کالیبراسیو .3

 . دستمزد کالیبراسیون دریافت خواهد شد% 100براي ترازو و باسکولهاي مردود در سرویس هاي پرتابل  .4

رسال می گردد به عهده     هزینه ایاب و ذهاب و اقامت و همچنین هزینه حمل و نقل وزنه هاي مرجع آزمایشگاه که جهت کالیبراسیون ترازو و باسکولها ا                          .5

 .مشتري می باشد

     ریال به مبلغ نهایی اضافه           5،000،000 به ازاي هرکارشناس اعزامی مبلغ        شود ازاء هر روز تعطیل و پنج شنبه که در محل مشتري کار انجام می                    به .6

 )  شامل این بند نخواهد شدنشدهبدیهی است روزهاي تعطیل پیش بینی . ( شودمی

کاهش داشته باشد معادل نصف هزینه کاهش یافته از         %  40عداد ابزار کالیبره شده در محل مشتري نسبت به لیست درخواستی اولیه بیش از                در صورتیکه ت   .7

 )در مواردي که مبلغ کل کار بیش از هزینه اعزام کارشناس باشد. (مشتري اخذ خواهد شد

 . کیلوگرم ، تامین نیروي کار جهت حمل و نقل وزنه ها به عهده مشتري می باشد200در صورت نیاز به کالیبراسیون باسکول با ظرفیت باالتر از  .8
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 )                                     در آزمایشگاه لکسر(صورت دستمزد کالیبراسیون ظروف حجمی 

 ردیف ابزار گستره )ریال(دستمزد  توضیحات

--- 960،000 
مطابق با تائید        

 صالحیت

پت تک نشان ، پیکنومتر ، بشر بالن ، پی

و ارلن ، پیمانه تجاري سمپلرتک 

 ظرفیتی ، دیسپنسر تک ظرفیتی 

21 

-- 1،410،000 
مطابق با تائید 

 صالحیت

 سمپلر مدرج ، استوانه مدرج ، پیپت

مدرج ودیسپنسرمدرج ، بورت ، 

پیستون بورت سرنگ و سایر ظروف 

 حجمی تک نشان و مدرج  

22 

 

 : توضیحات

.) نمی شوند    میکرو لیتر شامل این لیست قیمت      50ظروف حجمی با بیشینه ظرفیت کمتر از         . ( لیتر می باشد   10د فوق براي کالیبراسیون حجم تا        دستمز .1

 . الندا به باال امکان پذیر می باشد10سمپلرها از گستره  کالیبراسیون

رواداري براي ظروف مختلف بر اساس      .   انجام می شود   ISO 4787دارد  کالیبراسیون براي ظروف شیشه اي به روش توزین و با استفاده از استان              .2

     ،ISO 385/1،volume pippettes) ISO 648 –(Single  ،(Graduated pippettes) ISO 835/1 (Burette)  استاندارد

       (Graduated measuring  cylinder) ISO 6706 & ISO 4788   ،(One-mark volumetric flask) ISO1042

  ،(Pyknometr) ISO 3507  ،(Specification for commercial metric capacity measures) ISIRI 416 با        

 .اندازه گیري و گزارش خطاي ظرف، انحراف استاندارد تکراپذیري انجام می شود

 آزمایشگاه فیزیک ملی انگلستان     69درك شماره    و م  ISO 8655-6کالیبراسیون براي ظروف پیستونی به روش توزین و با استفاده از استاندارد                .3

، ISO 8655-2  ،(Piston burettes) ISO 8655-3 (Piston pipettes)رواداري براي ابزارهاي مختلف بر اساس استاندارد        .  انجام می شود  

ISO 8655-5  (Dispensers) ،(Dilutors) ISO 8655-4           دفی و انحراف    با اندازه گیري و گزارش خطاي سیستماتیک، خطاي تصا

 .استاندارد تکرارپذیري انجام می شود

هزینه کالیبراسیون دریافت خواهد     %  100ظروف شکسته یا ظروف با کالسی که کلیه خطاها خارج از محدوده استاندارد باشند، مردود شناخته می شوند و                      .4

 .واهد شدو اطالعات موجود از اندازه گیري ها نیز در یک صفحه به مشتري گزارش داده خ. شد

   استاندارد هستند، در صورت امکان، تنظیمات جزئی تا سقف          کالیبره می گردد و داراي خطایی خارج از حد مجاز             ISO 8655ابزارهایی که با استاندارد      .5

 .دستمزد کالیبراسیون براي هر ابزار رأساً انجام خواهد شد%  40
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 )در محل مشتري(رو صورت دستمزد کالیبراسیون کمیت نی         
 ردیف ابزار گستره اندازه گیري دستمزد توضیحات

هر سیستم اندازه گیري نیرو                        *

 3،100،000اضافه   

 2،750،000هر جهت اضافه  *

 1،950،000کنترل پسماند  *

 800،000هرنقطه اضافه *

 1،250،000تنظیم *

3،850،000 1mN to 2KN 

 دستگاه تست مواد

  نیرو در یک جهت با یک لودسل

 نقطه5در

F-1 

هر سیستم اندازه گیري نیرو                  *

 4،800،000اضافه   

 3،500،000هر جهت اضافه  *

 3،100،000کنترل پسماند  *

 950،000هر نقطه اضافه *

 1،950،000تنظیم *

5،600،000 2KN to 20KN 

 دستگاه تست مواد 

 دسلنیرو در یک جهت با یک لو

 نقطه5در

F-2 

 1،650،000هر جهت اضافه *

 950،000هر نقطه اضافه * 

 800،000تنظیم *

2،500،000 UP to 2400 mm/min 

 دستگاه تست مواد

  سرعت در یک جهت با گراف

  نقطه2در

F-3 

 

 1،250،000هر جهت اضافه *

 800،000هر نقطه اضافه * 

 700،000تنظیم *

 

2،250،000 1mm to 920mm 

  تست مواددستگاه

  جابجایی در یک جهت

  نقطه10در

F-4 

 استفاده می شود، در صورتی که مشتري نیاز         ISO 7500  ،ASTM E 2309   ، ASTM E 2658براي دستگاه هاي کشش مواد از استانداردهاي        .   1

 .یل ابزار به کارشناس اعزامی می باشدبه استفاده از استانداردي غیر از استاندارد نامبرده شده را دارد، ملزم به ارائه آن در هنگام تحو

دوره کالیبراسیون قطعی باید توسط استفاده کننده و با استفاده از استانداردهاي               . ماه می باشد    12  دوره کالیبراسیون پیشنهادي براي دستگاه تست مواد           .2

 .تعیین گردد) OIML D10اندازه شناسی قانونی  سازمان بین المللی 10به طور مثال یکی از رویه هاي ارائه شده در مدرك شماره (موجود

دستمزد کالیبراسیون از مشتري دریافت می گردد و در صورت          %  100 معادل   ،در صورتی که هر یک از بخش هاي دستگاه کشش مواد مردود شناخته شود                 .3

 .امکان اطالعات موجود هم در یک صفحه به مشتري داده خواهد شد

  پرتابلتوضیحات در مورد سرویس هاي

 .می گیرددر صورتیکه دستگاه تست مواد نیاز به تنظیم و یا سرویس ویژه اي داشته باشد با توافق مشتري فقط در محل آزمایشگاه شرکت لکسر انجام   .4

 براي محدوده شهر            ریال7،500،000کارشناس کمتر از    یک   مراجعه   روز محل مشتري براي هر    کالیبراسیون درخواستی در     خدمات  صورتی که دستمزد   در.   5   

در صورتی که عواملی مانند ایراد .  دریافت خواهد شدمشتريباشد،  معادل مبلغ ذکر شده در این بند از ریال براي خارج از محدوده شهر تهران  11،500،000تهران و     

  . دریافت خواهد شد هزینه فوقدر تجهیزات مشتري و یا سایر عوامل ناشی از شرایط مشتري، باعث عدم انجام کار گردد،

هزینه ایاب و ذهاب و اقامت و همچنین هزینه حمل و نقل وزنه هاي مرجع آزمایشگاه در صورت لزوم که جهت کالیبراسیون لودسل ها ارسال می گردد به                                .   6 

 .عهده مشتري می باشد

.  شود می نهایی اضافه     ریال به مبلغ   5،000،000ه ازاي هرکارشناس اعزامی مبلغ       ب شودانجام می    ازاء هر روز تعطیل و پنج شنبه که در محل مشتري کار                به.  7

 )  شامل این بند نخواهد شدنشدهبدیهی است روزهاي تعطیل پیش بینی (

 کاهش یافته از    کاهش داشته باشد معادل نصف هزینه      %  40در صورتیکه تعداد ابزار کالیبره شده در محل مشتري نسبت به لیست درخواستی اولیه بیش از                     .  8

 )در مواردي که مبلغ کل کار بیش از هزینه اعزام کارشناس باشد. (مشتري اخذ خواهد شد

 


