
ESCOPO DA ACREDITAÇÃO- ABNT NBR ISO /IEC 17025 
CALIBRAÇÃO 

INDICADORES/ CONTROLADORES/ 
TRANSMISSORES DE TEMPERATURA 
Indicador/Controlador Analógico/Digital para 
Outros Sensores 

-200 °C até 850 °C 0,08 

Indicador/Controlador Analógico/Digital para 
Sensor Termopar 

-200 °C até 1600 °C 0,49 

Registrador de Temperatura para Outros 
Sensores 

-200 °C até 850 °C 0,08 

Registrador de Temperatura para Sensor 
Termopar 

-200 °C até 1600 °C 0,49 

Transmissor de Temperatura para Outros 
Sensores • 

-200 °C até 850 °C 0,13 

Transmissor de Temperatura para Sensor 
Termopar 

-200 °C até 1600 oc 0,55 

TERMOMETRIA DE CONTA TO 
Termómetro Analógico/Digital com Outros 
Sensores 

-40 °C até 200 °C 0,22 

>200 °C até 420 °C 0,39 

Termómetro Analógico/Digital com Sensor 
Termopar 

-40 °C até 650 °C 0,40 

Termómetro Bimetálico 

-40 °C até 165 °C 1,0 

>165 °C até 650 °C 1,7 

Termómetro de Enchimento 

-40 °C até 165 °C 1,0 

>165 °C até 650 °C 1,7 

» A capacidade de medição e calibração (CMC) refere-se à menor incerteza que o Laboratório é capaz de obter, com uma 
probabilidade de abrangência ou nível de confiança de aproximadamente 95%. 
» A CMC identificada por um asterisco (*) não inclui todas as contribuições oriundas do instrumento ou padrão calibrado ou do 
dispositivo medido. 
» O Laboratório poderá declarar em seus certificados de calibração, incertezas de medição maiores que a sua CMC, devido às 
contribuições relativas às propriedades ou características do padrão ou instrumento de medição calibrado. 
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ESCOPO DA ACREDITAÇÃO- ABNT NBR ISO /IEC 17025 
CALIBRAÇÃO 

TERMOMETRIA DE CONTA TO 
Termómetro de Resistência 

-40 ,.°C até 1 00 oc 0,2 

>100 °C até 420 °C 0,37 

Termopar de Metais Básicos 

-40 °C até 650 °C 0,40 

Termopar de Metais Nobres 

-40 °C até 650 °C 0,40 

Transmissor de Temperatura com Outros 
Sensores 

-40 °C até 200 °C 0,22 

>200 °C até 420 °C 0,39 

Transmissor de Temperatura com Sensor 
Termopar 

-40 °C até 650 °C 0,35 

~ A capacidade de medição e calibração (CMC) refere-se à menor incerteza que o Laboratório é capaz de obter, com uma 
probabilidade de abrangência ou nível de confiança de aproximadamente 95%. 
~ A CMC identificada por um asterisco (*) não inclui todas as contribuições oriundas do instrumento ou padrão calibrado ou do 
dispositivo medido. 
~ O Laboratório poderá declarar em seus certificados de calibração, incertezas de medição maiores que a sua CMC, devido às 
contribuições relativas às propriedades ou características do padrão ou instrumento de medição calibrado. 
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