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Vabilo k sodelovanju v medlaboratorijski primerjavi 
 

Spoštovani, 

 

Obveščamo vas, da Laboratorij za metrologijo in kakovost, Univerze v Ljubljani, na Fakulteti za 

elektrotehniko, organizira medlaboratorijsko primerjavo pri umerjanju uporovnega termometra 

(SPRT) in/ali digitalnega indikacijskega termometra (DIT) v karakterističnem območju, ki ga 

pokriva Pt-100 termometer in sicer med -80 °C in 450 °C. Sodelovanje je možno tudi, če vaš 

laboratorij ne pokriva celotnega območja, saj bomo temu ustrezno prilagodili kalibracijske točke. 

 

Namen medlaboratorijske primerjave je primerjava rezultatov sodelujočih laboratorijev pri 

kalibraciji uporovnega in/ali digitalnega termometra. Sodelujoči laboratoriji naj pri kalibraciji 

uporabljajo lastne akreditirane postopke. 

 

Udeleženci prejmejo poročilo o medlaboratorijski primerjavi, ki bo vsebovalo vsaj povzetek 

vseh meritev, referenčnih vrednosti, negotovosti referenčnih vrednosti in oceno uspešnosti. 

Ocena uspešnosti meritev bo narejena na osnovi števila En. 

 

Prijave za udeležbo sprejemamo do 30.12.2022. Prve meritve bodo izvedene v januarju, trajanje 

primerjave pa bo seveda odvisno od števila udeležencev. Vsak laboratorij bo imel 14 dni časa za 

izvedbo meritev. Protokol za primerjavo bomo poslali prijavljenim udeležencem po končanem 

roku za prijave. 

 

Če bo udeleženec primerjave samo eden, bo cena 990 EUR + DDV za eno primerjavo, oziroma 

1580 EUR + DDV za dve primerjavi v istih kalibracijskih točkah. 

Če bo udeležencev primerjave 2-4, bo cena na udeleženca 890 EUR + DDV za eno primerjavo, 

oziroma 1380 EUR + DDV za dve primerjavi v istih kalibracijskih točkah.  

Če bo udeležencev primerjave 5 ali več, bo cena na udeleženca 790 EUR + DDV za eno 

primerjavo, oziroma 1180 EUR + DDV za dve primerjavi v istih kalibracijskih točkah. 

 

Če ste zainteresirani za sodelovanje v medlaboratorijski primerjavi ali imate dodatna vprašanja, 

kontaktirajte koordinatorja do 30. decembra 2022. 

 

 DA, zanima nas sodelovanje v medlaboratorijski primerjavi  PRT  DIT 

 DA, odpovedujem se zaupnosti v okviru protokola primerjave  PRT  DIT 

 DA, odpovedujem se zaupnosti v okviru poročila primerjave  PRT  DIT 

 

V upanju, da se boste pridružili medlaboratorijski primerjavi v Sloveniji, vas lepo pozdravljamo. 

 

dr. Igor Pušnik, koordinator, vodja kakovosti LMK  

Tel.: +386 1 4768 224 

E-mail: info@lmk.si  
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