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AAEERROOSSPPAACCEE  PPRROOCCEEDDUURREE  

FFOORR  

RREEQQUUIIRREEMMEENNTTSS  FFOORR  CCOONNTTRROOLL  OOFF  

IINNSSPPEECCTTIIOONN,,  MMEEAASSUURRIINNGG  AANNDD  TTEESSTT  

EEQQUUIIPPMMEENNTT  ((SSUUBBCCOONNTTRRAACCTTOORR))  
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RREEVVIISSIIOONNSS  

  

  

RReevviissiioonn      DDeessccrriippttiioonn            DDaattee      

LLeetttteerr    
  
AA        RREEVVIISSEEDD  PPEERR  EECCRR//EECCOO  ##2222228866    1122//2299//1111  

  

BB        RREEVVIISSEEDD  PPEERR  EECCRR//EECCOO##2244669911      55//1155//1144  
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11..00  PPUURRPPOOSSEE  

  

TThhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhiiss  pprroocceedduurree  iiss  ttoo  eessttaabblliisshh  tthhee  mmiinniimmuumm  rreeqquuiirreemmeennttss  rreeqquuiirreedd  ooff  aannyy  

ssuubbccoonnttrraaccttoorr  sseelleecctteedd  bbyy  KKaavvlliiccoo  ttoo  pprroovviiddee  ccaalliibbrraattiioonn  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  ooff  IInnssppeeccttiioonn,,  

MMeeaassuurriinngg  aanndd  TTeesstt  EEqquuiippmmeenntt..    TThheessee  rreeqquuiirreemmeennttss  sshhaallll  aappppllyy  ttoo  mmeecchhaanniiccaall,,  

eelleeccttrriiccaall,,  eelleeccttrroonniicc  oorr  ooppttiiccaall  ccaalliibbrraattiioonnss..  

  

22..00  RREESSPPOONNSSIIBBIILLIITTIIEESS  

  

QQuuaalliittyy  AAssssuurraannccee  

  

AApppplliiccaabbllee  SSuubb--CCoonnttrraaccttoorr  

  

33..00  RREEFFEERREENNCCEE  DDOOCCUUMMEENNTTSS  

  

  FFIISSOO//IIEECC  1177002255  GGeenneerraall  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  tthhee  ccoommppeetteennccee  ooff  TTeessttiinngg  aanndd  

CCaalliibbrraattiioonn  LLaabboorraattoorriieess  

  

  AANNSSII//NNCCSSLL  ZZ554400--11  CCaalliibbrraattiioonn  LLaabboorraattoorriieess  aanndd  MMeeaassuurriinngg  aanndd  TTeesstt  EEqquuiippmmeenntt  

––  GGeenneerraall  rreeqquuiirreemmeennttss  

  

  IISSOO--IILLAACC--IIAAFF  JJooiinntt  CCoommmmuunniiqquuéé  ––  LLaabboorraattoorryy  QQuuaalliittyy  MMaannaaggeemmeenntt  SSyysstteemm  ––  

SSccooppee  aanndd  OOppeerraattiioonn  

  

  IISSOO  1100001122  RReeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  MMeeaassuurreemmeenntt  PPrroocceesssseess  aanndd  MMeeaassuurriinngg  

EEqquuiippmmeenntt  

  

  AAPP00441166  --  CCoonnttrrooll  ooff  QQuuaalliittyy  RReeccoorrddss  

  

WWII669911  ––  CCaalliibbrraattiinngg  KKaavvlliiccoo  MMeexxiiccoo  FFaacciilliittyy  EEqquuiippmmeenntt    

  

44..00  PPRROOCCEEDDUURREE  

  

44..11  SSuubbccoonnttrraaccttoorr  RReessppoonnssiibbiilliittiieess::  

  

44..11..11  TThhee  ssuubbccoonnttrraaccttoorr  sshhaallll  aassssuurree  tthhaatt  aallll  SSttaannddaarrddss  uusseedd  ttoo  ccaalliibbrraattee  KKaavvlliiccoo’’ss  aanndd  

tthhee  ssuubbccoonnttrraaccttoorr’’ss  ttoooollss  aanndd  eeqquuiippmmeenntt,,  uusseedd  aass  aa  mmeeddiiaa  ooff  aacccceeppttaannccee  aarree  

ttrraacceeaabbllee  ttoo  tthhee  NNaattiioonnaall  IInnssttiittuuttee  ooff  SSttaannddaarrddss  aanndd  TTeecchhnnoollooggyy  ((NNIISSTT))..    RReeccoorrddss  

((CCeerrttiiffiiccaatteess  aanndd  AAccccrreeddiittaattiioonnss))  sshhaallll  bbee  mmaaddee  aavvaaiillaabbllee  ttoo  KKaavvlliiccoo  uuppoonn  

RReeqquueesstt..  KKaavvlliiccoo  MMeexxiiccoo  FFaacciilliittyy  sshhaallll  ffoollllooww  WWII669911  wwhheenn  ccaalliibbrraattiinngg  iittss  

eeqquuiippmmeemmtt  
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44..11..22  CCaalliibbrraattiioonnss  mmaayy  bbee  ppeerrffoorrmmeedd  bbyy  ssuubbccoonnttrraaccttoorr  aatt  KKaavvlliiccoo,,  tthhee  ssuubbccoonnttrraaccttoorr’’ss  

ffaacciilliittyy,,  oorr  iiff  nneecceessssaarryy,,  aatt  aaddddiittiioonnaall  ffaacciilliittiieess  wwhheerree  ssppeecciiffiicc  ccaappaabbiilliittiieess  aarree  

aavvaaiillaabbllee  ttoo  ppeerrffoorrmm  rreeqquuiirreedd  ccaalliibbrraattiioonnss  aanndd  oorr  rreeppaaiirrss..    IIff  ssuubbccoonnttrraaccttoorrss  uussee  

aaddddiittiioonnaall  ffaacciilliittiieess  ttoo  oobbttaaiinn  ccaalliibbrraattiioonn((ss)),,  iitt  iiss  tthhee  ssuubbccoonnttrraaccttoorr’’ss  rreessppoonnssiibbiilliittyy  

ttoo  oobbttaaiinn  ccooppiieess  ooff  tthhee  ffaacciilliittiieess  AAccccrreeddiittaattiioonn  CCeerrttiiffiiccaattee  aanndd  vveerriiffyy  tthheeiirr  aabbiilliittyy  ttoo  

mmeeeett  NNIISSTT  ttrraacceeaabbiilliittyy..      

  

44..11..33  WWhheenn  nneeww  eeqquuiippmmeenntt  iiss  ppuurrcchhaasseedd,,  wwhheetthheerr  bbyy  KKaavvlliiccoo  oorr  tthhee  ssuubbccoonnttrraaccttoorr,,  iitt  

sshhaallll  bbee  ccaalliibbrraatteedd  pprriioorr  ttoo  uussee..    IIff  tthhee  nneeww  eeqquuiippmmeenntt  iinncclluuddeess  aa  cceerrttiiffiiccaattee  

iinnddiiccaattiinngg  ccaalliibbrraattiioonn  ttoo  NNIISSTT,,  aa  ccuurrssoorryy  vveerriiffiiccaattiioonn  sshhoouulldd  bbee  ppeerrffoorrmmeedd  ttoo  

eennssuurree  tthhee  ttooooll  //  eeqquuiippmmeenntt  mmeeeettss  tthhee  mmiinniimmuumm  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  wwhhiicchh  iitt  wwaass  

ppuurrcchhaasseedd..  

  

44..11..44  OOnnllyy  aafftteerr  aacccceeppttaabbiilliittyy  hhaass  bbeeeenn  ddeetteerrmmiinneedd  sshhaallll  tthhee  ttooooll  //  eeqquuiippmmeenntt  bbee  

iiddeennttiiffiieedd  wwiitthh  aann  aapppprroopprriiaattee  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  nnuummbbeerr,,  ppllaacceedd  iinnttoo  tthhee  rreeccaallll  ssyysstteemm  

aanndd  hhaavvee  aa  ccaalliibbrraattiioonn  ssttiicckkeerr  ppllaacceedd  iinn  aa  ccoonnssppiiccuuoouuss  llooccaattiioonn..    AAfftteerr  tthheessee  sstteeppss  

aarree  ccoommpplleetteedd  tthhee  ttooooll  //  eeqquuiippmmeenntt  ccaann  tthheenn  bbee  iissssuueedd  ffoorr  uussee..  

  

44..11..55  KKaavvlliiccoo  oorr  iittss  ccuussttoommeerrss  rreesseerrvvee  tthhee  rriigghhtt  ttoo  aauuddiitt  tthhee  ssuubbccoonnttrraaccttoorr’’ss  ccaalliibbrraattiioonn  

ssyysstteemm..    IIff  aann  aauuddiitt  iiss  ttoo  ttaakkee  ppllaaccee,,  aass  mmuucchh  aaddvvaannccee  nnoottiiccee  aass  ppoossssiibbllee  sshhoouulldd  

bbee  pprroovviiddeedd  ttoo  tthhee  ssuubbccoonnttrraaccttoorr..  

  

TThhee  ssuubbccoonnttrraaccttoorr  mmaayy  uussee  tthheeiirr  oowwnn  iinntteerrnnaall  ccaalliibbrraattiioonn  pprroocceedduurreess..  HHoowweevveerr,,          

tthhee  mmiinniimmuumm  ssttaannddaarrddss  iimmppoosseedd  bbyy  tthhiiss  pprroocceedduurree  mmuusstt  bbee  mmaaiinnttaaiinneedd..  

  

44..22  DDeeffiinniittiioonnss::  

  

44..22..11  ““PPrriimmaarryy  SSttaannddaarrddss::  sshhaallll  bbee  tthhoossee  ssttaannddaarrddss  tthhaatt  aarree  eeiitthheerr  ddiirreeccttllyy  ccaalliibbrraatteedd  bbyy  

tthhee  NNaattiioonnaall  IInnssttiittuuttee  ooff  SSttaannddaarrddss  aanndd  TTeecchhnnoollooggyy  ((NNIISSTT))  oorr  aarree  ccaalliibbrraatteedd  bbyy  

iinnssttrruummeennttss  wwhhiicchh  hhaavvee  bbeeeenn  ddiirreeccttllyy  ccaalliibbrraatteedd  bbyy  NNIISSTT..  

  

44..22..22  ““SSeeccoonnddaarryy  SSttaannddaarrddss””  sshhaallll  bbee  tthhoossee  ssttaannddaarrddss  wwhhiicchh  aarree  ccaalliibbrraatteedd  bbyy  PPrriimmaarryy  

SSttaannddaarrddss..  

  

44..22..33  ““GGaaggeess  //  TToooollss””  ––  TThheessee  tteerrmmss  aappppllyy  ttoo  aallll  ttyyppeess  ooff  mmeecchhaanniiccaall  mmeeaassuurriinngg  ttoooollss  

tthhaatt  ccoommppaarree  tthhee  pphhyyssiiccaall  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  aann  iitteemm  ttoo  aa  ssppeecciiffiicc  ddiimmeennssiioonnaall  

rreeqquuiirreemmeenntt..  

  

44..22..44  ““MMeeaassuurriinngg  EEqquuiippmmeenntt””  ––  TThhee  tteerrmm  aapppplliieess  ttoo  ccaalliibbrraatteedd  mmeecchhaanniiccaall,,  eelleeccttrroonniicc  

aanndd  ooppttiiccaall  mmeeaassuurriinngg  ddeevviicceess  uusseedd  ttoo  mmeeaassuurree  vvaarriiaanncceess..  
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44..22..55  ““CCeerrttiiffiiccaattiioonn””  ––  AAss  rreeffeerreenncceedd  iinn  tthhiiss  pprroocceedduurree,,  iiss  ““tthhee  aacctt  ooff  ddeessiiggnnaattiinngg  tthhaatt  

ssttaannddaarrddss  aanndd  mmeeaassuurriinngg  eeqquuiippmmeenntt  hhaavvee  bbeeeenn  ccaalliibbrraatteedd  aanndd  mmeeeett  aallll  

eessttaabblliisshheedd  rreeqquuiirreemmeennttss..  

  

44..22..66  ““RReelliiaabbiilliittyy””  ––  AAss  rreeffeerreenncceedd  iinn  tthhiiss  pprroocceedduurree,,  iinn  rreellaattiioonnsshhiipp  ttoo  eeqquuiippmmeenntt  bbeeiinngg  

ccaalliibbrraatteedd,,  iiss  ddeeffiinneedd  aass  tthhee  pprroobbaabbiilliittyy  tthhaatt  tthhee  eeqquuiippmmeenntt  wwiillll  rreemmaaiinn  iinn  

ttoolleerraannccee  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  eessttaabblliisshheedd  ccaalliibbrraattiioonn  iinntteerrvvaall..  

  

44..33  GGeenneerraall  CCaalliibbrraattiioonn::  

  

44..33..11  KKaavvlliiccoo  oorr  tthhee  ssuubbccoonnttrraaccttoorr’’ss  ““CCaalliibbrraattiioonn  SSttaannddaarrddss””  sshhaallll  bbee  ssttoorreedd  aanndd  uuttiilliizzeedd  

  iinn  aa  ccoonnttrroolllleedd  eennvviirroonnmmeenntt..  

  

44..33..22  AAllll  mmeeaassuurriinngg  ssttaannddaarrddss  uusseedd  ttoo  ccaalliibbrraattee  mmeeaassuurriinngg  aanndd  tteesstt  eeqquuiippmmeenntt  sshhaallll  

hhaavvee  aa  tteesstt  aaccccuurraaccyy  rraattiioo  ooff  44::11  ggrreeaatteerr  tthhaann  tthhee  eeqquuiippmmeenntt  bbeeiinngg  ccaalliibbrraatteedd,,  

wwhheenn  ssttaattee  ooff  tthhee  aarrtt  ppeerrmmiittss..  

  

44..33..33  WWhheenn  aa  mmiinniimmuumm  ooff  44::11  tteesstt  aaccccuurraaccyy  ccaannnnoott  bbee  aacchhiieevveedd,,  oorr  iiff  rreeqquuiirreemmeenntt  iiss  

ssttaatteedd  ddiiffffeerreennttllyy,,  oorr  iiff  tthhee  ccoolllleeccttiivvee  uunncceerrttaaiinnttyy  ooff  tthhee  mmeeaassuurriinngg  ssttaannddaarrdd  

eexxcceeeeddss  2255%%  ooff  tthhee  aacccceeppttaabbllee  ttoolleerraannccee  ooff  tthhee  cchhaarraacctteerriissttiicc  bbeeiinngg  ccaalliibbrraatteedd,,  

tthhee  ssuubbccoonnttrraaccttoorr  sshhaallll  ddooccuummeenntt  tthhee  ddeevviiaattiioonn((ss))  aanndd  ddeemmoonnssttrraattee  hhooww  tthhee  

aaddeeqquuaaccyy  ooff  tthhee  ccaalliibbrraattiioonn  iiss  nnoott  ddeeggrraaddeedd..  

  

44..33..44  AAllll  mmeeaassuurriinngg  aanndd  tteesstt  eeqquuiippmmeenntt  nnoott  ccaalliibbrraatteedd  aaggaaiinnsstt  NNIISSTT  ttrraacceeaabbllee  

ssttaannddaarrddss,,  oorr  iitteemmss  nnoott  ccaalliibbrraatteedd  ttoo  tthheeiirr  ffuullll  ccaappaabbiilliittyy,,  oorr  wwhhiicchh  hhaavvee  ootthheerr  

lliimmiittaattiioonnss  ooff  uussee  mmuusstt  bbee  llaabbeelleedd  oorr  ootthheerrwwiissee  iiddeennttiiffiieedd  aass  ttoo  tthhee  lliimmiittaattiioonn..  

  

44..33..55  WWhheerree  aapppplliiccaabbllee,,  pprriioorr  ttoo  eeaacchh  eeqquuiippmmeenntt  ccaalliibbrraattiioonn,,  ppeerrssoonnss  ppeerrffoorrmmiinngg  tthhee  

ccaalliibbrraattiioonn  sshhaallll  rreevviieeww  tthhee  ccaalliibbrraattiioonn  rreeccoorrddss  ooff  tthhee  eeqquuiippmmeenntt  ffoorr  ttrreennddss..  WWhheerree  

tthhee  ssuubbccoonnttrraaccttoorr  hhaass  nnoo  aacccceessss  ttoo  ppaasstt  ccaalliibbrraattiioonn  rreessuullttss  KKaavvlliiccoo  sshhaallll  rreevviieeww  

tthhee  rreeccoorrddss  ffoorr  ttrreennddss..  EEqquuiippmmeenntt  kknnoowwnn  ttoo  hhaavvee  bbeeeenn  eexxppoosseedd  ttoo  rroouugghh  

hhaannddlliinngg  aanndd  oorr  eexxttrreemmee  uussaaggee  sshhoouulldd  bbee  rreeppoorrtteedd  ttoo  tthhee  ssuubbccoonnttrraaccttoorr  bbyy  

KKaavvlliiccoo  ppeerrssoonnnneell  pprriioorr  ttoo  ccaalliibbrraattiioonn..    

  

44..33..66  TThhee  ssuubbccoonnttrraaccttoorr  sshhaallll  pprroovviiddee  ttoo  KKaavvlliiccoo,,  aa  ffoorrmmaall  rreeccoorrdd  ooff  eeaacchh  ppiieeccee  ooff  

eeqquuiippmmeenntt  ccaalliibbrraatteedd,,  aatt  aa  mmiinniimmuumm,,  ttoo  rreeccoorrdd  ffoorr  rreelliiaabbiilliittyy  ppuurrppoosseess  iittss  ““AAss  

FFoouunndd””  ccoonnddiittiioonn  aanndd  iittss  ccoonnddiittiioonn  aass  rreettuurrnneedd  ttoo  KKaavvlliiccoo  ffoorr  uussee..    

  

44..33..66..11  EEqquuiippmmeenntt  wwhheerree  aacccceeppttaabbllee  ccaalliibbrraattiioonn  rreeqquuiirreemmeennttss  ccaannnnoott  bbee  aacchhiieevveedd  

sshhoouulldd  hhaavvee  aa  rreeccoorrdd,,  wwhheenn  rreettuurrnneedd  ttoo  KKaavvlliiccoo,,  ssttaattiinngg  tthhaatt  iitt  iiss  oouutt  ooff  

ccaalliibbrraattiioonn  aanndd  sshhoouulldd  nnoott  bbee  rreettuurrnneedd  ttoo  sseerrvviiccee..    
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44..33..66..22  EEqquuiippmmeenntt  ffoouunndd  ttoo  bbee  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  oouutt  ooff  ccaalliibbrraattiioonn  aatt  tthhee  ttiimmee  ccaalliibbrraattiioonn  

iiss  ttoo  bbee  ppeerrffoorrmmeedd  sshhoouulldd  bbee  bbrroouugghhtt  ttoo  KKaavvlliiccoo’’ss  aatttteennttiioonn  ssoo  EEqquuiippmmeenntt  

RReelliiaabbiilliittyy  aanndd  CCaalliibbrraattiioonn  iinntteerrvvaallss  ccaann  bbee  iinnvveessttiiggaatteedd  pprriioorr  ttoo  rreettuurrnniinngg  

tthhee  ppiieeccee  ooff  eeqquuiippmmeenntt  ttoo  sseerrvviiccee..  

  

44..33..77  CCaalliibbrraattiioonn  iinntteerrvvaallss  mmaayy  bbee  sshhoorrtteenneedd  oorr  lleennggtthheenneedd  wwhheenn  rreessuullttss  ooff  pprreevviioouuss  

ccaalliibbrraattiioonnss  iinnddiiccaattee  ssuucchh  aaccttiioonn  iiss  aapppprroopprriiaattee  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  aacccceeppttaabbllee  rreelliiaabbiilliittyy..  

EEqquuiippmmeenntt  wwhheerree  tthhee  ccaalliibbrraattiioonn  ffiinnddiinngg  oorr  ttrreenndd  aannaallyyssiiss  iinnddiiccaatteess  rreelliiaabbiilliittyy  iiss  iinn  

qquueessttiioonn  sshhaallll  hhaavvee  iittss  ccaalliibbrraattiioonn  iinntteerrvvaall  sshhoorrtteenneedd  iinn  oorrddeerr  ttoo  aavvooiidd  

uunniinntteennttiioonnaall  mmaannuuffaaccttuurriinngg  aanndd  ddeelliivveerryy  ooff  pprroodduucctt  oouutt  ooff  ttoolleerraannccee..  TThhee  rreeaassoonn  

ffoorr  aannyy  ccaalliibbrraattiioonn  iinntteerrvvaall  cchhaannggee  sshhaallll  bbeeccoommee  ppaarrtt  ooff  tthhaatt  eeqquuiippmmeenntt’’ss  

ccaalliibbrraattiioonn  hhiissttoorryy  rreeccoorrdd..  

  

44..33..77..11  TThhee  ssuubbccoonnttrraaccttoorr  iiss  rreessppoonnssiibbllee  ttoo  nnoottiiffyy  KKaavvlliiccoo  wwhheenn  eeqquuiippmmeenntt  

rreeqquuiirreess  eexxtteennssiivvee  rreeppaaiirrss  oorr  iiss  bbeeyyoonndd  eeccoonnoommiiccaall  rreeppaaiirr  aanndd  rreeqquuiirreess  

rreeppllaacceemmeenntt..    
  

44..33..77..22  CCaalliibbrraattiioonn  iinntteerrvvaallss  ccaann  bbee  cchhaannggeedd  ttoo  iinnccrreeaassee  tthhee  ttiimmee  bbeettwweeeenn  

ccaalliibbrraattiioonnss  wwhheenn  tthhee  ddeevviiccee  hhaass  ddeemmoonnssttrraatteedd  ssttaabbllee  rreelliiaabbiilliittyy  ssuucchh  tthhaatt  

aaddjjuussttmmeennttss  aarree  uunnnneecceessssaarryy  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  oorriiggiinnaall  eessttaabblliisshheedd  ccaalliibbrraattiioonn  

iinntteerrvvaallss  ffoorr  aa  mmiinniimmuumm  ooff  tthhrreeee  ccyycclleess..  

  

44..33..88  LLaabboorraattoorryy  ccaalliibbrraattiioonn  ooff  iinnssttrruummeennttaattiioonn  mmaayy  bbee  ccoonndduucctteedd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  

mmaannuuffaaccttuurreerr,,  ggoovveerrnnmmeenntt,,  KKaavvlliiccoo’’ss  oorr  tthhee  ssuubbccoonnttrraaccttoorr’’ss  ccaalliibbrraattiioonn  

pprroocceedduurreess  wwhheenn  tthhee  rreessuullttss  ooff  ssuucchh  ccaalliibbrraattiioonn  aarree  aacccceeppttaabbllee  aanndd  mmeeeett  tthhee  

rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  NNIISSTT..    

  

44..44  CCaalliibbrraattiioonn  SScchheedduulliinngg::  

  

    44..44..11  KKaavvlliiccoo  sshhaallll  mmaaiinnttaaiinn  aa  lliissttiinngg  aanndd  ddeevveelloopp  aa  rreeccaallll  sscchheedduullee  ffoorr  iinnssppeeccttiioonn  aanndd  

tteesstt  eeqquuiippmmeenntt  aanndd  ttoooollss  rreeqquuiirriinngg  ccaalliibbrraattiioonn..  TThhee  lliisstt  ccoonnssiissttss  ooff  eeqquuiippmmeenntt  dduuee,,  

ppaasstt  dduuee  aanndd  pprreessuummeedd  mmiissssiinngg..  

  

  

      44..44..22  KKaavvlliiccoo  wwiillll  sscchheedduullee  ssuubbccoonnttrraaccttoorr  ccaalliibbrraattiioonn  aanndd  eennssuurree  eeqquuiippmmeenntt  aanndd  ttoooolliinngg    

rreeqquuiirriinngg  ccaalliibbrraattiioonn  wwiillll  bbee  mmaaddee  aavvaaiillaabbllee..  

  

    44..44..33  IItt  sshhaallll  bbee  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  oowwnniinngg  ddeeppaarrttmmeenntt  oorr  iinnddiivviidduuaall  ttoo  llooccaattee  aallll  

eeqquuiippmmeenntt  iiddeennttiiffiieedd  oonn  tthhee  rreeccaallll  lliisstt  aanndd  sseeee  ttoo  iitt  tthhaatt  iitt’’ss  ddeelliivveerreedd  ttoo  mmeettrroollooggyy  

oorr  mmaaddee  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  ccaalliibbrraattiioonn  aatt  tthhee  ttiimmee  ccaalliibbrraattiioonn  iiss  ttoo  bbee  ppeerrffoorrmmeedd..  
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    44..44..44  TToooollss  oorr  eeqquuiippmmeenntt  ddeeeemmeedd  lloosstt  wwiillll  bbee  rreemmoovveedd  ffrroomm  tthhee  rreeccaallll  lliisstt  aanndd  

ttrraannssffeerrrreedd  ttoo  aa  ““LLoosstt  EEqquuiippmmeenntt””  lliisstt..  IIff  tthhee  ttooooll  oorr  eeqquuiippmmeenntt  iiss  ffoouunndd  aatt  aa  llaatteerr  

ttiimmee  iitt  sshhaallll  bbee  ddeelliivveerreedd  ttoo  mmeettrroollooggyy  ffoorr  rree--eennttrryy  iinnttoo  tthhee  ccaalliibbrraattiioonn  ssyysstteemm..  

  

    44..44..55  AAlllloowwaanncceess  ffoorr  dduuee  ddaattee  eexxtteennssiioonnss  wwiillll  bbee  ggrraanntteedd  tthhrroouugghh  KKaavvlliiccoo..  AAnn  eexxaammppllee  

ooff  eexxtteennuuaattiinngg  cciirrccuummssttaannccee  tthhaatt  mmaayy  pprroovviiddee  rraattiioonnaallee  ffoorr  ggrraannttiinngg  aann  eexxtteennssiioonn  

ccoouulldd  bbee  oonnggooiinngg  tteessttss  tthhaatt  mmuusstt  nnoott  bbee  iinntteerrrruupptteedd  dduuee  ttoo  rreennddeerriinngg  tthhee  tteesstt  

iinnvvaalliidd..  EExxtteennssiioonnss  uupp  ttoo  tthhiirrttyy--oonnee  ccaalleennddaarr  ddaayyss  mmaayy  bbee  ggrraanntteedd..  

  

    44..44..66  EEqquuiippmmeenntt  oonn  eexxtteennddeedd  sseerrvviiccee  sshhaallll  bbee  iiddeennttiiffiieedd  wwiitthh  aa  ccaalliibbrraattiioonn  ssttiicckkeerr  

      sshhoowwiinngg  tthhee  nneeww  ((eexxtteennddeedd))  dduuee  ddaattee  aanndd  cclleeaarrllyy  mmaarrkkeedd  ““EEXXTTEENNDDEEDD””..  TThhee  

      mmeettrroollooggyy  tteecchhnniicciiaann  oorr  KKaavvlliiccoo  ppeerrssoonn  wwiitthh  tthhee  aauutthhoorriittyy  ttoo  ggrraanntt  tthhee  eexxtteennssiioonn,,  

      ii..ee..,,  QQuuaalliittyy  MMaannaaggeerr  oorr  ddeessiiggnneeee,,  sshhaallll  ssttaammpp  tthhee  ssttiicckkeerr..  

  

44..55  EEnnvviirroonnmmeennttaall  CCoonnttrroollss::  

  

44..55..11  TThhee  ssuubbccoonnttrraaccttoorr’’ss  pprriimmaarryy  ssttaannddaarrddss  sshhaallll  bbee  ssttoorreedd  aanndd  uuttiilliizzeedd  iinn  aa  ccoonnttrroolllleedd    

EEnnvviirroonnmmeenntt  eeqquuaall  ttoo  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ccoonnddiittiioonnss::  

  

aa))  TTeemmppeerraattuurree::    MMeettrroollooggyy  LLaabb  7744  DDeegg..  ++//--  55  ddeegg  

              MMeettrroollooggyy  ccoolldd  rroooomm  6688  DDeegg  ++//--  11  ddeegg..  

  

bb))  RReellaattiivvee  HHuummiiddiittyy::  3300%%  ttoo  5555%%  

  

cc))  LLiigghhttiinngg::      8800  fftt..  ccaannddlleess  mmiinniimmuumm  aatt  bbeenncchh  lleevveell..  

        

dd))  EElleeccttrriiccaall  PPoowweerr::    SShhaallll  bbee  ssuuffffiicciieenntt  ttoo  nnoott  aaddvveerrsseellyy  aaffffeecctt  tthhee    

            ccaalliibbrraattiioonn  

  

44..66  IIssssuuaannccee  ooff  EEqquuiippmmeenntt  ttoo  SSuubbccoonnttrraaccttoorr::  

  

44..66..11  EEqquuiippmmeenntt  lleeaavviinngg  KKaavvlliiccoo  nneeeeddss  ttoo  bbee  rreeccoorrddeedd  aanndd  aaccccoouunntteedd  ffoorr  uuttiilliizziinngg  aa  

KKaavvlliiccoo  sshhiippppeerr,,  wwhhiicchh  sshhaallll  iiddeennttiiffyy  tthhee  SSuubbccoonnttrraaccttoorr,,  tthhee  ddaattee,,  wwoorrkk  oorrddeerr  oorr  

ppuurrcchhaassee  oorrddeerr  nnuummbbeerr,,  nnaammee  ooff  eeqquuiippmmeenntt  aanndd  sseerriiaall  nnuummbbeerr  oorr  aasssseett  nnuummbbeerr  

ooff  tthhee  eeqquuiippmmeenntt..  TThhee  sshhiippppeerr  sshhaallll  iinnddiiccaattee  tthhee  KKaavvlliiccoo  rreepprreesseennttaattiivvee  aanndd  tthhee  

ssuubbccoonnttrraaccttoorr  rreepprreesseennttaattiivvee  ppeerrffoorrmmiinngg  tthhee  ttrraannssaaccttiioonn..  

  

44..66..22  AA  ccooppyy  ooff  tthhee  sshhiippppeerr  sshhaallll  bbee  rreettaaiinneedd  oonn  ffiillee  aatt  lleeaasstt  uunnttiill  tthhee  eeqquuiippmmeenntt  iiss  

rreettuurrnneedd  bbyy  tthhee  ssuubbccoonnttrraaccttoorr..  
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44..77    SSuubbccoonnttrraaccttoorr  SSttaannddaarrddss::  

  

    44..77..11  WWhheenn  eeqquuiippmmeenntt  uusseedd  bbyy  tthhee  ssuubbccoonnttrraaccttoorr  ttoo  ccaalliibbrraattee  KKaavvlliiccoo  eeqquuiippmmeenntt  iiss  

ffoouunndd  dduurriinngg  ccaalliibbrraattiioonn  ttoo  ddeeppaarrtt  ggrreeaatteerr  tthhaann  1100%%  ooff  tthhee  mmaannuuffaaccttuurreerrss  

rreeccoommmmeennddeedd  ttoolleerraannccee..  

  

    44..77..22  TThhiiss  eeqquuiippmmeenntt  aanndd  ccoonnddiittiioonn  sshhaallll  bbee  bbrroouugghhtt  ttoo  KKaavvlliiccoo  QQuuaalliittyy  MMaannaaggeemmeenntt’’ss  

aatttteennttiioonn  iimmmmeeddiiaatteellyy..  

  

    44..77..33  TThhee  oouutt  ooff  ccaalliibbrraattiioonn  ccoonnddiittiioonn  nneeeeddss  ttoo  bbee  vvaalliiddaatteedd..  

  

    44..77..44  AAnn  aasssseessssmmeenntt  wwiillll  nneeeedd  ttoo  bbee  mmaaddee  ttoo  sseeee  wwhhaatt  iimmppaacctt  tthhee  oouutt  ooff  ccaalliibbrraattiioonn  

ccoonnddiittiioonn  mmaayy  hhaavvee  oonn  KKaavvlliiccoo’’ss  ooppeerraattiioonn..    

  

44..88  TTaammppeerr--RReessiissttaanntt  SSeeaallss::  

  

44..88..11  EEqquuiippmmeenntt  wwhhiicchh  hhaass  aaddjjuussttmmeennttss  aacccceessssiibbllee  ttoo  tthhee  ooppeerraattoorrss  //  tteecchhnniicciiaannss  

wwhhiicchh  ccaann  aaffffeecctt  tthhee  ccaalliibbrraattiioonn  ooff  tthhee  eeqquuiippmmeenntt  sshhaallll  bbee  ssuuiittaabbllyy  sseeaalleedd  ttoo  

pprreevveenntt  uunnaauutthhoorriizzeedd  aaddjjuussttmmeenntt..  TTaammppeerr  rreessiissttaanntt  sseeaallss  oorr  tthhee  ccaalliibbrraattiioonn  ttaagg  

sshhaallll  bbee  ppllaacceedd  oovveerr  tthhee  aacccceessss  ooff  tthhee  aaddjjuussttmmeenntt  ffeeaattuurree..  AAcccceessss  ooff  tthhiiss  

aaddjjuussttmmeenntt  ffeeaattuurree  wwoouulldd  rreeqquuiirree  ddeessttrruuccttiioonn  ooff  tthhiiss  sseeaall  aanndd  rreennddeerr  tthhee  

eeqquuiippmmeenntt  ccaalliibbrraattiioonn  vvooiidd..  

  

44..99  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  //  EEvviiddeennccee  ooff  CCaalliibbrraattiioonn::  

  

    44..99..11  AAllll  eeqquuiippmmeenntt  eenntteerreedd  iinnttoo  tthhee  ccaalliibbrraattiioonn  ssyysstteemm  wwiillll  bbee  iiddeennttiiffiieedd  wwiitthh  aa  nnuummbbeerr..  

TThhee  eeqquuiippmmeenntt,,  aass  aa  rreessuulltt  ooff  tthhiiss  iiddeennttiiffyyiinngg  nnuummbbeerr,,  sshhaallll  bbee  ttrraacceeaabbllee  ttoo  

ssppeecciiffiicc  ccaalliibbrraattiioonn  hhiissttoorryy  rreeccoorrddss..  

  

44..99..22  KKaavvlliiccoo  oowwnneedd  eeqquuiippmmeenntt  sshhaallll  hhaavvee  aa  ppeerrmmaanneenntt  mmeeaannss  ooff  aappppllyyiinngg  

iiddeennttiiffiiccaattiioonn  nnuummbbeerrss,,  ii..ee..,,  eelleeccttrroo--eettcchh,,  vviibbrroo--eettcchh,,  sstteeeell  ssttaammpp,,  sseerriiaall  nnuummbbeerr  

ppllaatteess,,  oorr  ootthheerr  aapppprroopprriiaattee  mmeetthhoodd..  

  

44..99..33  EEmmppllooyyeeee  oowwnneedd  eeqquuiippmmeenntt  sshhaallll  rreecceeiivvee  aann  iiddeennttiiffyyiinngg  nnuummbbeerr  wwhhiicchh  wwiillll  bbee    

    aapppplliieedd  ttoo  aa  ssttiicckkeerr  wwhhiicchh  iinn  ttuurrnn  wwiillll  bbee  aaffffiixxeedd  ttoo  tthhee  eeqquuiippmmeenntt..  

  

44..99..44  PPrriimmaarryy  SSttaannddaarrddss  sshhaallll  bbee  ddiissttiinnccttllyy  iiddeennttiiffiieedd  wwiitthh  aann  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  nnuummbbeerr  tthhaatt  

iinnddiiccaatteess  iittss  ““PPrriimmaarryy  SSttaannddaarrdd””  ssttaattuuss..  PPrriimmaarryy  SSttaannddaarrddss  aarree  nnoott  ttoo  bbee  iissssuueedd  

aass  ““iinnssppeeccttiioonn  eeqquuiippmmeenntt””..  PPrriimmaarryy  SSttaannddaarrddss  aarree  ffoorr  mmeettrroollooggyy  uussee  oonnllyy  ffoorr  

vveerriiffiiccaattiioonn  aanndd  ccaalliibbrraattiioonn  ppuurrppoosseess..  
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44..99..55  SSeeccoonnddaarryy  SSttaannddaarrddss  sshhaallll  bbee  ddiissttiinnccttllyy  iiddeennttiiffiieedd  wwiitthh  aann  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  nnuummbbeerr  

tthhaatt  iinnddiiccaatteess  iittss  ““SSeeccoonnddaarryy  SSttaannddaarrdd””  ssttaattuuss..    SSeeccoonnddaarryy  SSttaannddaarrddss  aarree  nnoott  ttoo  

bbee  iissssuueedd  aass  iinnssppeeccttiioonn  eeqquuiippmmeenntt  aanndd  aarree  rreessttrriicctteedd  ttoo    mmeettrroollooggyy  uussee  oonnllyy  

ffoorr  vveerriiffiiccaattiioonn  aanndd  ccaalliibbrraattiioonn  ppuurrppoosseess..  

  

44..1100  EEqquuiippmmeenntt  rreeqquuiirriinngg  CCaalliibbrraattiioonn  CCoonnttrrooll::  

  

44..1100..11  EEqquuiippmmeenntt  ccoonnttrroolllleedd  bbyy  tthhee  CCaalliibbrraattiioonn  SSyysstteemm  sshhaallll  hhaavvee  aa  CCaalliibbrraattiioonn  SSttiicckkeerr  

aaffffiixxeedd  ttoo  iitt,,  eexxcceepptt  wwhheenn  tthhee  ssiizzee,,  uussee  oorr  ggeeoommeettrryy  ooff  tthhee  eeqquuiippmmeenntt  ddooeess  nnoott  

aallllooww  ffoorr  ssuucchh  aa  ssttiicckkeerr  ttoo  bbee  aattttaacchheedd..  IInn  ssuucchh  ccaasseess  tthhee  ccaalliibbrraattiioonn  ssttiicckkeerr  oorr  aa  

ccaalliibbrraattiioonn  ccaarrdd//rreeccoorrdd  sshhoowwiinngg  tthhee  eeqquuiippmmeenntt’’ss  ccuurrrreenntt  ccaalliibbrraattiioonn  ssttaattuuss  sshhoouulldd  

bbee  aattttaacchheedd  ttoo  tthhee  eeqquuiippmmeenntt’’ss  ssttoorraaggee  ccoonnttaaiinneerr..  

  

44..1100..22  CCaalliibbrraattiioonn  SSttiicckkeerrss  wwiillll  hhaavvee  aa  mmiinniimmuumm  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn::    

AA))  IInnssttrruummeenntt  NNuummbbeerr  

BB))  DDaattee  CCaalliibbrraattiioonn  ppeerrffoorrmmeedd  

CC))  DDaattee  nneexxtt  CCaalliibbrraattiioonn  iiss  dduuee  

  

44..1100..33  CCaalliibbrraattiioonn  ssttiicckkeerrss  aapppplliieedd  bbyy  KKaavvlliiccoo  oorr  iittss  ssuubbccoonnttrraaccttoorr  sshhoowwiinngg  ccuurrrreenntt  

ccaalliibbrraattiioonn  ssttaattuuss  wwiillll  ttaakkee  pprreecceeddeennccee  oovveerr  aallll  oouuttssiiddee  llaabboorraattoorryy  iiddeennttiiffiiccaattiioonn..  

  

44..1100..44  IInn  tthhee  ccaassee  wwhheerree  aa  tteesstt  ccoonnssoollee  ccoonnttaaiinnss  mmuullttiippllee  ppiieecceess  ooff  eeqquuiippmmeenntt  rreeqquuiirriinngg  

ssiimmuullttaanneeoouuss  ccaalliibbrraattiioonn  iitt  iiss  aacccceeppttaabbllee  ttoo  aattttaacchh  oonnee  ssttiicckkeerr  ttoo  tthhee  ccoonnssoollee  

iiddeennttiiffyyiinngg  eeaacchh  iinnssttrruummeenntt’’ss  aassssiiggnneedd  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  nnuummbbeerr,,  ccaalliibbrraattiioonn  aanndd  dduuee  

ddaattee..    

  

44..1100..55  EEqquuiippmmeenntt  tthhaatt  iiss  ttoo  bbee  sseett  oorr  aaddjjuusstteedd  bbeeffoorree  eeaacchh  uussee  sshhaallll  hhaavvee  aa  ssttiicckkeerr  

ssttaattiinngg  ““SSeett  PPrriioorr  ttoo  UUssee””,,  ““AAddjjuusstt  PPrriioorr  ttoo  UUssee””,,  oorr  ssoommee  ssttaatteemmeenntt  mmaakkiinngg  iitt  

cclleeaarr  tthhaatt  tthhee  eeqquuiippmmeenntt  wwiillll  bbee  aaddjjuusstteedd  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  uussee  ttoo  aaccccuurraatteellyy  ppeerrffoorrmm  

tthhee  ttaasskk..  PPeerrssoonnss  ppeerrffoorrmmiinngg  tthhiiss  aaddjjuussttmmeenntt  nneeeedd  ttoo  bbee  aabbllee  ttoo  ddeemmoonnssttrraattee  tthhiiss  

pprroocceessss  wwiitthh  pprrooffiicciieennccyy..    

  

44..1100..66  MMeeaassuurriinngg  eeqquuiippmmeenntt  iissssuueedd  ttoo  pprroodduuccttiioonn  bbuutt  oonnllyy  uusseedd  aass  aa  rreeffeerreennccee  nneeeeddss  aa  

ssttiicckkeerr  iinnddiiccaattiinngg  ““RReeffeerreennccee  OOnnllyy””  oorr  ““IInnddiiccaattiioonn  OOnnllyy””  aattttaacchheedd  ttoo  iitt..  

  

55..00  RREECCOORRDDSS  

  

55..11        MMeettrroollooggyy  rreeccoorrddss  ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  ccaalliibbrraattiioonn  ccoonnttrroollss  sshhaallll  bbee  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  aauuddiittiinngg  

  ppuurrppoosseess  uuppoonn  rreeqquueesstt..    
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55..22  CCaalliibbrraattiioonn  EEqquuiippmmeenntt  LLiisstt,,  RReeccaallll  LLiisstt,,  LLoosstt  EEqquuiippmmeenntt  LLiisstt,,  eettcc..,,  sshhaallll  bbee  

mmaaiinnttaaiinneedd  bbyy  KKaavvlliiccoo  rreepprreesseennttaattiivvee  aass  ddeessiiggnnaatteedd  bbyy  KKaavvlliiccoo  QQuuaalliittyy  MMaannaaggeerr..  

  

55..33  KKaavvlliiccoo  rreepprreesseennttaattiivvee,,  aass  ddeessiiggnnaatteedd  bbyy  KKaavvlliiccoo  QQuuaalliittyy  MMaannaaggeerr,,  wwiillll  mmaaiinnttaaiinn  

eeqquuiippmmeenntt  CCaalliibbrraattiioonn  HHiissttoorryy  RReeccoorrddss..  

  

55..44        RReeccoorrddss  sshhaallll  bbee  mmaaiinnttaaiinneedd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  AAPP00441166  CCoonnttrrooll  ooff  QQuuaalliittyy  

  RReeccoorrddss..  


