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Ny 10-minutters test Fra METTLER TOLEDO kan forbedre tørstofanalyse 
 
En hurtig, nem, og omkostningseffektiv 10-minutters test hjælper med at sikre pålidelig 
tørstofanalyseresultater og opfylder kravene i regulerede brancher. Den hurtige test gør det muligt for 
selv de travleste laboratorier at opnå sikring af løbende resultater for at forbedre produktiviteten og 
kvalitet. 
 
Rutinemæssig tørstofanalysatortest mellem 
professionelle kalibreringer er en glimrende måde at 
sikre på, at tørstofmålinger konsekvent er korrekte. 
Men regelmæssige ydelsestest forsømmes ofte, fordi 
traditionelle metoder er tidskrævende og upraktiske. 
 
Nu tilbyder METTLER TOLEDO en løsning: SmartCal™. 
Dette innovative teststof tilbyder en hurtig måde at 
verificere en tørstofanalysators ydelse på. Ved hjælp 
af SmartCal tager en ydelsestest kun 10 minutter, og 
den udføres på samme nemme måde som en 
almindelig tørstofmåling. 
 
Hertil kommer, at SmartCal samtidig tester både varme- og vejeenhederne som en overordnet 
funktionalitetsvurdering. Når resultaterne ligger inden for de forventede tolerancer, forener det 
gyldighed med alle målinger foretaget siden den foregående test. Disse resultater vises i en række 
tydelige, læsbare målingsrapporter for overvågning. De kan enten gemmes direkte i instrumentet eller 
manuelt indtastes i en gratis valideret Excel®-rapport. 
 
METTLER TOLEDO tilbyder også en certificeret version af SmartCal. SmartCal er testet af det 
uafhængige tyske nationalinstitut for materialeforskning og testning. Det opfylder lovkrav og er ideelt 
til stærkt regulerede miljøer, der kræver et ekstra niveau af resultatsikring.  
 
Den bedste måde at komme i gang på er med METTLER TOLEDOs SmartCal StarterPac. Den 
indeholder alt, der kræves for at starte rutinemæssig testning af tørstofanalysatorer: 12 poser, alt 
tilbehør – herunder brugervejledningen – rapporteringsskabeloner, termohygrometer og 
valideringsdokumentation.  
Yderligere oplysninger om principperne bag SmartCal, samt hvordan det bruges til at opnå hurtig 
ydelsessikring findes i de yderligere produktoplysninger. 
 
 

http://www.prweb.net/Redirect.aspx?id=aHR0cDovL3d3dy5tdC5jb20vdXMvZW4vaG9tZS9wcm9kdWN0cy9MYWJvcmF0b3J5X1dlaWdoaW5nX1NvbHV0aW9ucy9tb2lzdHVyZS1hbmFseXplci9TbWFydENhbC5odG1sP2NtcD1hZl9HTE9fcHJlc3MlMjByZWxlYXNlX0xBQi1XR0hfTmV3c19QUl9CUl9TJTVlTUFSVENBTF8yXzIwMTYxMDAx
http://www.prweb.net/Redirect.aspx?id=aHR0cDovL3d3dy5tdC5jb20vdXMvZW4vaG9tZS9wcm9kdWN0cy9MYWJvcmF0b3J5X1dlaWdoaW5nX1NvbHV0aW9ucy9tb2lzdHVyZS1hbmFseXplci9TbWFydENhbC5odG1sP2NtcD1hZl9HTE9fcHJlc3MlMjByZWxlYXNlX0xBQi1XR0hfTmV3c19QUl9CUl9TJTVlTUFSVENBTF8yXzIwMTYxMDAx


                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Mettler-Toledo AB 

Adress 
Telefon 

Fax 
Internet 

Virkesvägen 10, Hammarby Sjöstad 
+46 8 702 50 00 
+46 8 642 45 62 
www.mt.com 

Vågar, vägningssystem och analysinstrument 

 

For spørgsmål , kontakt venligst: 

 

Carl-Henrik Edfors 
+46 8 702 50 42 
carl-henrik.edfors@mt.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om METTLER TOLEDO 
METTLER TOLEDO er en førende global producent af præcisionsinstrumenter. Selskabet er verdens 
største producent og sælger af vejeinstrumenter til brug i laboratorier, industrien og i fødevarebutikker. 
Selskabet er også blandt de tre bedste aktører på flere tilhørende markeder for analyseinstrumenter og 
er en førende leverandør af automatiserede kemiske systemer, der anvendes i forbindelse med 
opdagelse og udvikling af lægemidler og kemiske sammensætninger. Desuden er selskabet verdens 
største producent og sælger af systemer til metaldetektion, der anvendes inden for produktion og 
emballering. Yderligere oplysninger om METTLER TOLEDO findes på www.mt.com.   
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