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Certificaatnummer
Datum
Blad 1 van 2

Tweespan 14
3897 AG Zeewolde

Aangeboden Een stationair opgesteld ijkvat van roestvaststaal.
Fabrikaat:
Serienummer:

Nominaalvolume:
Temperatuurcoëfficiënt
Schaalverdeling:
Uitlektijd:

Wijze van

ondezoek

Brinck
7E

500 liter
0,oooo51 'c-1
van 400 tot 600 bestreept per 1 liter
het afsluiten van de afsluiter bij het ledigen van het ijkvat
gebeurt 60 seconden na breking van de vloeistofstraal

De inhoud van het ijkvat is gemeten door directe vergelijking met een standaard meetvat(en)
Het ondezoek werd verricht met water. Aflezing van het ijkvat gebeurt volgens het
principe'onderkant-men iscus-bovenkant-streep'.

Omgevingscondities

De kalibratie werd binnenshuis verricht in de kalibratiehal van Brinck.

Kalibratiedatum

3 tot 7 Juli20"l7

Resultaten

Zie blad 2van2.
De meetonzekerheid in de vermelde werkelijke volumina bedraagt maximaal 0,1%

Onzekerheid De vermelde onzekerheid is gegeven als de standaardonzekerheid vermenigvuldigd
met dekkingsfactor k=2, die voor een normale verdeling overeenkomt met een dekkingswaarschijnlijkheid van ongeveer 95%. De standaardonzekerheid is bepaald in overeenstemming
met de'Guide to the expression of Uncertainty in Measurement (GUM)'.
Herleidbaarheid

De metingen zijn verricht met een standaard(en) waarvan de herleidbaarheid naar internationale
standaarden aantoonbaar is.

Authorisatie G.L.Gerritsma
Manager M&l department
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Blad2van2

De volumina bijgebruik

als'nat ijkvat voorwater bij20

oC

staan vermeld in onderstaande

tabel.
Nominaal

Werkelijk

volume

volume

400
500

400.7
500.2

600

599.8
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