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Aangeboden Een stationair opgesteld ijkvat van roestvaststaal met twee schaalverdelingen.
Fabrikaat:
Serienummer:

Brinck

7G
50 liter

Nominaalvolume:
Bereik
Schaalverdeling:
Tem peratu u rcoëtf iciënt

Uitlektijden:

7F

100 liter
40 tot 60
90 tot 110 liter
bestreept per 0,1
bestreept per 0,1 liter
0,000051 "c-1
het afsluiten van de afsluiter bij het ledigen van het ijkvat
gebeurde 60 seconden na breking van de vloeistofstraal

liter

liter

De inhoud van de ijkvaten is gemeten door directe vergelijking met een standaard meetvat(en)
Het onderzoek werd verricht met water. Aflezing van het peilglas gebeurde volgens het

Wijze van

ondezoek

principe'onderkant-meniscus-bovenkant-streep'.
Omgevingscondities

De kalibratie werd binnenshuis verricht in de kalibratiehal van Brinck

Kalibratiedatum

06t05t2019

Resultaten

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

Onzekerheid De gerapporteerde vergrote onzekerheid is het product van de standaardonzekerheid van de meting
en de dekkingsfactor k, zodanig dat de dekkingswaarschijnlijkheid overeenkomt met ongeveer 95%.
De standaardonzekerheid is bepaald volgens EA-4102

Herleidbaarheid

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

Authorisatie
D.

?ì þlrs
RvA is memþer of tho Europoan Co-operat¡on for
Accreditation (EA) and is one of the signator¡es
to lhe EA Mult¡lateral Agreement and to the ILAC
Mutuâl Reægn¡t¡on Affagements (MRA) for the
mutual reægnition of calibrat¡on cêrtif¡cates.
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De volumina bij gebruik als 'nat' ijkvat voor water bij 20 "C staan vermeld in onderstaande
tabel.
7G
Nominaal

volume
lliterl

Werkelijk
volume fliterl

45.0
50.0
55.0

45.0
50.0
55.0
7F

Nominaal

volume
iliterl

Werkelijk
volume iliterl

95.0
100.0
105.0

SGS Nederland B.V

95.1
100.1
105.1
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