Pris
Ring venligst for oplysning af nøjagtig pris.
Beløbet opkræves umiddelbart efter hvert kontrolbesøg.
Tilmelding og yderligere oplysninger
Tilmelding til CELF´s Kvalitetskontrol foretages ved henvendelse til CELF.
Kontaktperson:
Ib Henriksen, tlf. 61 63 29 99,
email: ibh@celf.dk.
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Certificeret værktøjskontrol
Synsvirksomheder
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CELF Kvalitetskontrol i Nykøbing Falster kan tilbyde at udføre certificeret værktøjskontrol for synsvirksomheder. Kategori 1, 2, 3 og 4.
Kontrollen udføres i henhold til Bekendtgørelse. nr. 724 af 24. juni 2011, hvor der
i §18 står: Synsvirksomheder skal på alle synssteder have fuld rådighed over det
udstyr og opfylde de krav hertil, der fremgår af bilag 2, jf. dog stk. 3. Samt rettelser
i henhold til Bekendtgørelse nr. 547 af 24. maj 2013.
Værktøjskontrollen omfatter 1 eller 2 årlige besøg med efterfølgende rapport over
værktøjets og udstyrets tilstand. Desuden foretages en registrering af måleresultater i en web-tilgængelig database, hvor udviklingen for værktøjet kan følges via
statistikker og registrerede resultater.
På samme database kan man se de forrige kontroller, og der er tilgængelige statistikker med resultater for afprøvet værktøj således, at der er mulighed for vurdering
af værktøjernes kvalitet.
Således foregår det
Efter tilmelding til denne service bliver synsvirksomheden registreret i CELF´s database. Som udgangspunkt foretages der uanmeldte besøg.
Hvis synsvirksomheden ønsker det, kan de kontaktes ca. en uge inden hvert besøg
for aftale af tid til kontrollen.
Vi mærker alt udstyret med entydig identifikation og gennemfører en sporbar kontrol med reference til national eller international standard. Ved besøgets afslutning
udleveres et skilt med besøgsdato, der bekræfter, at synsvirksomheden er tilsluttet
en ISO 9001 certificeret værktøjskontrol.
Som afslutning på kontrolbesøget modtager synsvirksomheden kalibreringsbeviser
til indsættelse i logbogen og en samlet fejloversigt, som også grafisk viser eventuelle
fejl og mangler.

Omfang
Udstyr i henhold til bilag 2 kontrolleres for målenøjagtighed og tilstedeværelse.
Kontrol af flere ens stykker udstyr, f.eks. skydelære, målebånd mm, foretages uden
merpris. Der foretages kalibrering og små justeringer uden merpris.
Sporbar kontrol
Kontrol af tilstedeværelse
■ CO/Lambda måler (4-gastester)		
■ Synslift		
■ Opacitetsmåler (Røgtæthedsmåler)			
■ Værkstedsdonkraft
■ Lygteapparat		
■ Målebånd
■ Lygteudmålingsplads		
■ Bremserullefelt
■ Pedaltryksmåler
■ Lydmåler
■ Omdrejningstæller til benzinmotor
■ Decelerationsmåler		
■ Stikforbindelsestester (7 og 13 polet)
■ Bremseskiveskydelære
■ Lufttryksmanometer
■ Spejlplads

