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Måleobjekt: Navn på instrument: Utleiepris pr uke: 

CO2, lufttemperatur, relativ luftfuktighet, CO TSI Q-TrakTM 7565 inneklimalogger  3 200 

CO2, lufttemperatur, relativ luftfuktighet, VOC TSI Q-TrakTM 7575 inneklimalogger  3 200 

Aerosoler tørre og våte TSI DustTrakTM DRX 8533  5 800 

Aerosoler tørre og våte TSI SidePakTM AM510 aerosolloggere  2 800 

Aerosoler tørre og våte Thermo Scientific pDR-1500  3 600 

Gasser: CH4 (eksplosive gasser), CO2, NO2, H2S, CO Dräger X-am 7000  5 600 

Gasser: CH4 (eksplosive gasser), CO2, NH3, H2S, CO Dräger X-am 5000  4 000 

Narkosegasser  *) Miran Sapphire XL gasslogger  *)  10 000 

Lystgass N2O  *) G200 Bedfont / Geotech gasslogger  *)  4 000 

Lydnivå over tid, ekvivalentnivå, toppverdi Brüel & Kjær 4445 dosimeter/kal.  3 500 

Lydnivå over tid, ekvivalentnivå, toppverdi Brüel & Kjær 4448 dosimeter/kal.  3 500 

Lydnivå over tid, ekvivalentnivå, toppverdi Brüel & Kjær 4448 dosimeter/kal. 3 enh.  8 000 

Lydnivå, ekv.+ topp, seriell frekvensanalyse Brüel & Kjær 2231  3 000 

Lydnivå over tid, ekv. + topp, frekvensanalyse  *) Brüel & Kjær 2250  *)  5 000 

Vibrasjoner – helkropp og hånd/arm  *) Human Vibration Meter IHVM100  *)  5 000 

Magnetfelt Radians Innova BMM-3000  pr dag: 1 500 

Lufthastighet TSI VelociCalc 8386 pr dag: 500 

Masketetthetsmåling  *) TSI PortaCount® Pro+ 8038 m/8026  *) pr dag: 3 000 

- Halvmasker med adapter, ulike størrelser 3M 7500, Sundstrøm SR100 pr gang: 1 000 

*)  Leies ut etter grundig opplæring eller når yrkeshygieniker fra AMA utfører målingene.  

I tillegg til leiepris belastes leietager et administrasjonsgebyr på kr 600,- og 25 % merverdiavgift. Vi sender som 
bedriftspakke dør-til-dør, og utstyret skal returneres på samme måte hvis ikke annet er avtalt. 

Vi gir også konsulentbistand ved kartlegging av arbeidsmiljøfaktorer til avtalt pris. 

Leiebetingelser: 

Leietaker er ansvarlig for enhver skade på instrumentet som oppstår etter at det er mottatt og/eller kommet fram til leietaker. Utstyret er ikke 
forsikret. Leietaker er ansvarlig for å returnere instrumentet i samme stand som ved mottak. Leietaker plikter å behandle utstyret med aktsomhet 
og ellers slik det fremgår av tilhørende bruksanvisning og i henhold til utleiers skriftlige og/eller muntlige instruksjoner. Dersom nødvendig 
bruksanvisning ikke medfølger, skal leietaker etterspørre informasjon før utstyret tas i bruk. Utstyret skal kun brukes til oppgaver det er beregnet 
for. Leietaker er økonomisk ansvarlig for skader på utstyret som skyldes feilaktig bruk. 

UNN påtar seg ikke ansvar for kostnader i noen form, som påløper i forbindelse med driftsavbrudd, tap av fortjeneste eller andre indirekte tap 
eller følgeskader, uavhengig av om slike tap kan tilskrives det innleide utstyret. 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF tilbyr spesialistfunksjoner innen helseregion nord. Arbeids- og miljømedisinsk avdeling er en 
andrelinjetjeneste for bl.a. bedriftshelsetjenester og miljørettet helsevern i Nord-Norge. Prisliste for utleie av måleinstrumenter gjelder for BHT 
og MHV med kompetanse til å utføre kartlegginger.  

Prisliste for leie av instrumenter til arbeidsmiljømålinger 

Arbeids- og miljømedisinsk seksjon 
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https://tsi.com/getmedia/613cbb6b-6b50-4d0d-87cb-dee0bb33c247/7565-Q-Trak_5001010B_A4?ext=.pdf
https://tsi.com/products/indoor-air-quality-meters-instruments/indoor-air-quality-meters/q-trak-indoor-air-quality-monitor-7575/
https://tsi.com/products/aerosol-and-dust-monitors/dust-monitors/dusttrak-drx-aerosol-monitor-8533/
https://tsi.com/discontinued-products/sidepak-personal-aerosol-monitor-am510/
https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/PDR1500
https://www.draeger.com/no_no/Applications/Products/Mobile-Gas-Detection/Multi-Gas-Detection-Devices/X-am-7000
https://www.draeger.com/no_no/Applications/Products/Mobile-Gas-Detection/Multi-Gas-Detection-Devices/X-am-5000
https://www.instrumentcompaniet.no/Miran-SapphIRe-XL-gassanalysator_441p.html
https://www.geotechuk.com/products/g200/
https://www.bksv.com/en/products/sound-and-vibration-meters/Noise-and-vibration-dosimeters/type-4448
https://www.bksv.com/en/2250
http://www.larsondavis.com/products/humanvibration
http://www.enviromentor.se/manualer/bmm3000en.pdf
https://www.tsi.com/getmedia/382745b3-69a6-487d-9fc7-c972684c45bb/1980321J-8384-86-VelociCalc-Plus?ext=.pdf
https://tsi.com/products/respirator-fit-testers/portacount-respirator-fit-tester-8038/

