
Termékismertető 
Hőmérséklet kalibrálás

Valódi hőmérséklet mérők http://www.isotech.co.uk

Az Isotech precíziós hőmérőket is kínál mind a vezető laboratóriumok, mind az ipari kalibrálóhelyek számára. 

A microK a maga nemében az egyetlen műszer a világon, mely <0,1ppm pontossággal képes dolgozni és amelyhez mindhárom széles körben 
használt érzékelőfajta (Pt és TC hőérzékelő, termisztor) csatlakoztatható. A microK hosszú idejű stabilitása gyakorlatilag nulla az ellenállás 
viszony méréseknél és az éves drift <3 ppm a feszültségméréseknél.
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microK
A microK Precíziós Thermometer: 
páratlan kombinációja a pontosságnak,  
stabilitásnak és a praktikumnak
n 0.1ppm pontosság
n 3 bemeneti csatorna
n 0ppm / év stabilitás
n 0 - 500 kΩ ellenállás tartomány
n belső ellenállás etalonok: 1, 10, 25, 100 and 400 Ω
n fogadja az SPRT, Pt, hőelem és termisztoros érzékelőket

milliK
Ellenállásos és hőelemes hőérzékelő 
és árambemenetek
n akár 0.003°C (3mK) pontosság
n 0.0001°C felbontás (Pt bemenetek)
n SPRT, Pt, hőelem, termisztoros érzékelő

és áram bemenet
n adatgyűjtés
n Isotech száraz blokk és kalibrátor vezérlés

LOW
-35 ... 140°C

0.02°C
±0.2°C
±0.15°C

-30 - 140°C 
15 perc alatt

140 - 0°C 
15 perc alatt

Típus
Hőm. tartomány  20°C-on
Stabilitás
Pontosság - “Basic”
Pontosság - “Complete”

Felfűtési idő 

Lehűtési idő

Kalibrálási kapacitás

Komm. és Szoftver

Méretek

Súly

148mm mély, 25mm átmérő 

PC kommunikáció és szoftver: alaptartozék

228 x 248 x 143mm

6.6kg

medium
30 ... 350°C

0.03°C
±0.3°C
±0.2°C

50 - 350°C 
15 perc alatt
350 - 140°C 
40 perc alatt

HiGH
35 ... 650°C

0.05°C
±1°C

±0.5°C
50 - 650°C 

20 perc alatt
650 - 300°C 
20 perc alatt

Fast-Cal
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A termék, amit Önök terveztek! Az egyik szemináriumon 20 tapasztalt kalibrálással foglalkozó mérnököt 
kérdezett meg az Isotech, hogy mit várnak el egy ipari hőmérsékletkalibrátortól. Mi lenne annak az ideális 
specifikációja? A válaszok a következők voltak:

A „Fast-Cal” családot ennek megfelelően alkották meg.

1. Terheléstűrő
2. Könnyű
3. Könnyű terepi kezelhetőség
4. Kiváló ár/érték arány
5. Rövid beállási idő, nagy stabilitás

6. Időtakarékos megoldások
7. Több érzékelő egyidejű fogadása
8. Szoftveres támogatás
9. Modern kialakítás
10. Érvényes előírásoknak megfelel.

http://www.isotech.co.uk

“Basic” vagy “Complete” konfiguráció
A Fast-Cal temrékcsalád alap vagy teljes kivitelben is elérhető.
A Basic Dry Block Calibrator
A „Basic” változatnál a vizsgált hőmérő által kijelzett érték a blokk kalibrá-
tor szabályozóján látható értékkel vethető össze. Ez a módszer szűkebb 
hőmérsékleti tartományban, valamint gyorstesztként is megfelelhet.
A Fast-Cal HTM2010 az alacsony hőmérsékletű modellel megegyező 
tartománnyal, valamint egy fix blokkal rendelkezik, mely ideálissá teszi pl. 
orvosi érvényesítési alkalmazásokra.

Az  isO9000 Kalibrálási rendszer
A visszavezethetőség biztosítása érdekében a vizsgált hőérzékelő egy kali-
brált etalon hőérzékelővel hasonlítható össze. Ebben a konfigurációban egy 
etalon referencia hőérzékelő is tartozik a megfelelő bemenettel és kijelzővel 
kiegészített Fast-Cal készülék mellé.

B
A
S
IC

Thermometer
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Thermometer
under test

C
O
M
P
LE
TE

Calibrated
Standard

CERTIFICATE
for standard /

in-built indicator

Metrológiai folyadékfürdők és kemencék http://www.isotech.co.uk

Nyugodtan kijelenthető, hogy az Isotech rendelkezik a legszélesebb metrológiai folyadékfürdő, kemence és fixpont berendezéssel. Annyi típus 
van, hogy ebben a korlátozott terjedelemben egyszerűen nem férnek el. Kérjük, küldje el nekünk az Ön igényelt specifikációját.
Egyetlen, népszerű modellt mutatunk be az alábbiakban, - 
 a Medusa 3-at. Előnyei, melyekkel minden Isotech 
metrológiai folyadékfürdő rendelkezik:
n -25°C to 1100°C hőmérséklettartomány
n fixpont cellák az indiumtól (In) az ezüstig (Ag) 
n kiegyenlítő blokkok elérhetőek összehasonlító kalibráláshoz
n feketetest opció
n felületi hőérzékelők kalibrálása opció
n a megnövelt mélységű kalibrálási térfogatnak köszönhetően 
    a hosszabb érzékelőknél csökkenthető a fémcső 
    hővezetéséből eredő hiba

Típus Hőmérséklet tartomány
Oceanus-6 -25°C ... 140°C
Kevert jég fürdő 0°C
Medusa-1 30°C ... 550°C
Oberon 450°C ... 1100°C
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Szoftver http://www.isotech.co.uk/software

Az összes PC interfésszel rendelkező Isotech készülék mellé adott „Cal NotePad” szoftver adatkiolvasásra -megjelenítésre és vezérlésre 
szolgál. Az „I-Cal Easy” szoftver pedig egy új minőséget hozott az automatikus hőmérséklet kalibrálás területén, például azzal a 
szolgáltatással, hogy kiszámolja az érzékelők együtthatóit (lásd ITS-90, hőelemek hibája, EN 60751). Ezen túlmenően egy beépített 
szerkesztőprogram segíti a felhasználót a kívánt formájú kalibrálási bizonyítvány elkészítésében.

Az Icarus ITS-90 szoftver pedig a vezető laboratóriumok kalibrálás utáni munkáját segíti a jegyzőkönyv elkészítésével, az SPRT adatok 
kezelésével. Próba verzió elérhető a szoftverekből.
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PRT Calc

I-Cal Easy

Icarus
Cal NotePad

Kalibrálás és tréning
Az Isotech kalibráló laboratóriuma először 1985-ben került akkreditálásra, melyet követően három  
eltérő irányba fejlődött a vevőigények kielégítése érdekében: elsődleges laboratóriumok, másod- 
lagos laboratóriumok és ipari felhasználás.

A laboratórium kalibrálómérnök csapata örömmel áll rendlekezésükre. Az elsődleges standard alkalmazásától 
(legjobb mérőképesség: 0,000070°C) az ipari érzékelők kalibrálásának gyakorlati nehézségéig minden területen 
legjobb tudásuk szerint segítenek a hozzájuk forduló szakembereknek.

http://www.isotech.co.uk/lab

http://www.isotech.co.uk/elearning
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Isocal-6
Magas hőm. blokk kalibrátorok
Hőelem referencia rendszerek

Fast-Cal
ITS-90 Fixpontok
Metrológiai folyadékfürdők

Referencia hőérzékelők
Szoftver
Másodlagos laboratóriumok

Feketetest kalibrátorok
Valódi hőmérséklet mérők
Kalibrálás és tréning

Termékek a kiadványban:

Egyéb termékek:
Az Isothermal Technology Limited a fenti termékeken kívül kijelzőket, hőelemeket és platina hőérzékelőket is gyárt. Minden, a hőmérséklet-méréshez kapcsolódó 
témakörben jelentet meg tudományos cikkeket, támogat kutatásokat, és szervez (tovább)képzéseket. További információért hívja a +44 (0)1704 543830 vagy 
látogasson el honlapukra: www.isotech.co.uk.  
Kizárólagos magyarországi forgalmazó: C+D Automatika Kft., 1191 Budapest, Földvári u. 2. Tel: (1) 282-9676, E-mail: info@meter.hu, Web: www.meter.hu
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Partnereink között megtalálhatóak a világ legnagyobb elsődleges laboratóriu-
mai, akkreditált kalibráló laboratóriumok, védelmi szervezetek, a legnagyobb 
gyártó vállalatok és kutatóközpontok. Bízunk benne, hogy termékeink mind 
letisztult formavilágukkal, mind magas fokú megbízhatóságukkal és könnyű 

kezelhetőségükkel az Ön elvárásainak is meg fognak felelni.

...világelső a hőmérséklet-mérés területén.
Több, mint 30 év tapasztalatával a gyártás, felhasználás és a precíziós 

hőmérséklet-kalibrátorokra vonatkozó előírások területén, az Isotech elsőrangú 
beszállítója a nemzeti kalibráló laboratóriumoknak és az ipari célú fel-

használóknak világszerte.

© Isothermal 
Technology Ltd

+44 (0)1704 543830

Száraz blokk kalibrátort, vagy folyadékfürdős kalibrátort kellene beszereznünk? Ha mindkét szükséges eszközt megvesszük, 
akkor viszont túllépjük a költségvetést? Erre a problémára, sőt, több másra is megoldást nyújt a rugalmasan alakítható 
Isocal-6 rendszer, mellyel gyakorlatilag minden típusú hőmérsékletérzékelő kalibrálható. A kalibrátorba különféle betéteket 
helyezhetünk, melyek 6 különféle használati módot, hatféle típusú kalibrálási lehetőséget biztosítanak, melyekkel – adott 
hőmérséklettartományon belül – minden kalibrálási igény kielégíthető. Az Isocal-6 alapkészletében egy kivehető furatozott 
fém betét van, melynek használatával egy száraz blokk kalibrátort kapunk. Az opcionális kiegészítőkkel az Isocal-6 
működhet kevert-folyadékos kalibrátorként, 0 °C-os kevert víz-jég-fürdős kalibrátorként (természetesen csak a hűtéssel 
rendelkező modellek), feketetest sugárzóként infravörös hőmérők kalibrálásához, ellenőrzött hőmérsékletű felületként 
érintéses felületi hőérzékelők ill. hőmérsékletmérők kalibrálásánál, valamint ITS-90 fixpont cellás kalibrátorként.
Az Isocal-6 előnye, hogy először csak egy, a rendszer alapját jelentő kalibrátort kell beszerezni, s a pontossági, 
stabilitási, mennyiségi igények növekedése esetén már csak a megfelelő tartozékokat kell megvásárolni. Minden 
választható kalibráló eszköznek ill. betétnek megvan a maga előnye. A kevert folyadékfürdő általában nagyobb 
stabilitást, egyenletesebb hőmérsékleteloszlást és jobb hővezetést biztosít, mint a száraz blokk kalibrátor. Vagy 
például: egy meghajlított hőérzékelőt nem tudunk a fémtömb furatába helyezni, de a nagyobb átmérőjű tartályban 
lévő folyadékba már bele tudjuk meríteni. A folyadékfürdő tehát alkalmas a különleges, vagy szokatlanul rövid 
szenzorok befogadására is, és kisebb tengelyirányú, valamint sugárirányú hőmérséklet eltérést biztosít.

Az Isocal-6-hoz tartozó kalibrátorokkal a -45 °C…+250 °C tartományban dolgozhatunk, e felett nem érdemes kevert 
folyadékfürdős kalibrátort használni. További információk az Isocal-6 rendszerről az alábbi táblázatban találhatók. 

http://www.isotech.co.uk/

Típus Europa-6 Venus Calisto Hyperion Drago Oceanus

Hőmérséklet -45...140°C -35...140°C 30...250°C -25...140°C  30...250°C -25...140°C 
tartomány*
Kalibrálási 35 x 160mm 35 x 160mm 35 x 160mm 65 x 160mm 65 x 160mm 50 x 300mm
térfogat
Fűtés/Hűtés lllll lllll lllll llll¡ llll¡ lll¡¡
sebesség

Stabilitás
(A specifikációk megegyezőek minden modell 
esetében)

Fémtömb ±0.03°C
Folyadékfürdő ±0.025°C
Jég/Víz keverék (0°C) ±0.001°C
Feketetest ±0.3°C
Felület ±0.5°C
ITS-90 fixpont cella ±0.0005°C
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Az ISOCAL-6 kalibráló rendszer

*20°C szobahőmérsékleten

http://www.isotech.co.uk/

Típus Jupiter Gemini Medusa Pegasus

Hőmérséklet  35...650°C 35...700°C 30...700°C 150...1200°C
tartomány

Kalibrálási 35 x 148mm 64 x 160mm 45 x 285mm 33.5 x 130mm
térfogat

Fűtés/Hűtés ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ● ● ○ ○ ● ● ● ● ○
sebesség

Stabilitás
(A specifikációk megegyezőek minden modell 
esetében)

Fémtömb ±0.03°C

Feketetest ±0.2°C

Felület ±0.5°C
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Magas hőmérsékletű blokk kalibrátorok
Az ISOTECH magas hőmérsékletű blokk kalibrátorait az iparág legjobbjai között tartják számon, ideális eszközök 
hőelemes és ellenállásos hőmérők kalibrálására. Rövid a felfűtési és lehűlési idejük, és külön beszerezhetők 
hozzájuk a felületi érzékelők és infravörös hőmérők kalibrálásához szükséges tartozékok.
A blokk kalibrátorok meghatározó alkotórésze a duplasoros kijelzéssel rendelkező Isotech 
hőmérsékletszabályozó, melynek felhasználói felülete kivételesen könnyű kezelhetőséget biztosít. A PC 
interfész, a Windows®-os szoftver és a beállított hőmérséklet optimális elérését biztosító szolgáltatás (Ramp 
to Set Point) benne van az alapkészletben. A szabályozó többpontos korrekcióval rendelkezik és ezzel kiváló 
abszolút pontosságot tud elérni.
Minden Isotech blokk kalibrátor kétféle,„Basic” és „Site” kivitelben kapható. A „Site” modellekbe egy indikátor 
műszert is beépítettek, amelyhez egy kiegészítő etalon ill. referencia hőérzékelő csatlakoztatható a nagyobb 
kalibrálási pontosság elérése érdekében. A kiegészítő hőérzékelő segítségével jelentősen csökkenthető a keletkező 
sugárirányú hőgradiensekkel, és a bemeritési mélységgel összefüggő hibák nagysága. Laboratóriumi körülmények 
között pedig ezek a blokk kalibrátorok az Isotech TTI sorozatú, csúcstechnikát képviselő hőmérsékletmérőivel együtt 
használhatók akár a legigényesebb kalibrálási feladatok sikeres végrehajtására is.

Másodlagos laboratóriumok berendezései

Solutions for Primary

& Secondary Laboratories
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Folyadékfürdős kalibrátorok
n-80 ... 300°C hőmérséklettartomány
n párhuzamos csöves elrendezés
n egyszerű hűtőrendszer
n akár ±0.0006°C stabilitás
n akár 530mm bemerítési mélység
n gyors lehűlés
n kör keresztmetszet -nincs hidegsarok
n kivételesen kicsi hőgradiens

Porfürdős kalibrátor
n 50°C…700°C hőmérséklettartomány
n nagy pontosság
n nagy munkatérfogat
n nincs porszennyezés a laborban

Számos akkreditált laboratórium alapozza tevékenységét Isotech által gyártott összehasonlító kalibrátoraira, etalonjaira és mérőműszereire. Az 
összehasonlító kalibrátoroknak -200°C –tól 1300 °C-ig terjed a hőmérséklettartománya, ideértve a kriosztátokat és a folyékony nitrogénes 
készletet is. A kevert folyadékfürdős és egyéb kalibrátorokban megtaláljuk mind a koncentrikus, mind a párhuzamos konstrukciót, hogy az 
elérhető eredmények minél jobbak legyenek. Például az Isotech gömbkemence 1300°C-ig kínál hőelem kalibrálási  
lehetőséget, igen kis hibával.

Feketetest kalibrátorok
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http://www.isotech.co.uk/bbody

Amikor vezető infravörös hőmérőgyártók választanak egy terméket alapmérőeszköznek, akkor jogosan érezheti a gyártó, hogy valami jót 
alkotott. Az Isotech az egyetlen a feketetest kalibrátorok gyártói közül, mely egy teljes gyártmányskálát hozott létre a hordozható, helyszíni 
kalibrálásra alkalmas berendezésektől egészen a nemzeti laboratóriumokban használatos fixpontcellás feketetest sugárzóig. A választékból a 
két legnépszerűbb a Gemini R és a Pegasus R.

Gemini R

n 50°C ... 550°C hőmérséklettartomány

n 65 mm üregméret

n 0.995 emissziós tényező

n hordozható, és akár fixpont cellával is 
    használható

Pegasus R

n 150 ... 1200°C hőmérséklettartomány

n 20 mm üregméret

n 0.995 emissziós tényező

n hordozható, és akár fixpont cellával is 
    használható

Solutions for Primary

& Secondary Laboratories

Temperature Calibration Equipment & Services
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Mindkét katalógus 
elérhető elektronikus 

formában: 

http://www.meter.hu/
kalibrator.php

Hőelem referencia rendszerek
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TRu 937
n akár 100 hőelemes referencia 
    egy rendszerben
n 19” rack-be építhető kivitel opció
n előre vezetékezett, vagy “csináld magad” 
    rendszer

TRu 938
n 0°C vagy emelt referencia hőmérsékletek
n 0.05°C-nál jobb stabilitás
n többszörösen hegesztett érzékelők és
    többféle lezárás megoldható

Az Isotech az első hőelem referencia rendszereket saját laboratóriuma számára fejlesztette ki, hogy hidegpontjai számára meglegyen a jég-
referencia. Azután kifejlesztett több-bemenetes rendszereket is, erőművekbe és repüléstechnikai mérőpadokhoz. A jég-pont referenciák mellett ma 
már gyárt többféle megemelt, és környezeti hőmérsékletű referencia rendszert is. A legtöbb ezek közül konkrét felhasználói igények alapján, 
egyedileg készül. Ha van különleges hőelem-referencia igénye, forduljon hozzánk bizalommal, biztosan tudunk segíteni.

Referencia hőérzékelők http://www.isotech.co.uk

Az Isotech többféle szabványhőérzékelőt gyárt a Szabványos Platina Ellenállásos Hőérzékelőtől (SPRT) az ipari szabvány-hőérzékelőkig. Az 
érzékelőket – egészen 1600°C-ig – kalibrálási bizonyítvánnyal is tudják szállítani. Ellenállásos hőérzékelő gyártmányaik a -200°C…1000°C 
tartományban használhatók. Gyártanak elsődleges etalonokat 1 mK-nél (0,001°C-nál) jobb pontossággal, és kevésbé kényes modelleket az 
ipari laborok számára. Mindegyikhez van lehetőség UKAS kalibrálási bizonyítványt is mellékelni saját piacvezető laboratóriumuk 
segítségével.
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Az Isotech az összes ITS-90 szerinti fixpont cellát képes gyártani, mégpedig kétféle formátumban. Az „Optimal cells” sorozat az 
extrém pontosságot igénylő nemzeti és hadiipari mérésügyi és kalibráló laboratóriumok számára készül. A valamivel kisebb méretű 
„Slim cells” sorozat celláinak ára viszont jobban illik egy átlagosabb laborköltségvetéshez. 

Az Isotech az egyetlen beszállító, aki multifunkciós készletet (Isocal-6 rendszer) kínál, mely mind blokk kalibrátorként, mind 
folyadékfürdős kalibrátorként üzemelhet, amikor épp nem fixpont cellás kalibrálásra használjuk.

Az Isotech cég kiválóságra törekvését jól illusztrálja az a tény, hogy kalibráló laboratóriumának legújabb akkreditációja szerint 
a Hg, Wtp és Ga fixpontok mérési bizonytalanságát az egész világon egyedül csak a NIST tudja túlszárnyalni.

Jarrett-Isotech vizes fixpontcella
n 4 különböző méretben kapható
n referencia cella izotopikus analízissel
n akár 0,07 mK mérési bizonytalanság
n “Slim cells” az ipari felhasználáshoz 

Egyéb ITS-90 fixpontcellák
n kaphatók üveg és fém tartállyal
n nagyobb és kisebb méretben is
n az összes ITS-90 fixponthoz
n automatikus rendszerek

Isotech innováció
Az Isotech a kezdetektől fogva vezető szerepet játszik az újítások bevezetésében a hőmérsékleti metrológia területén. 
Példa erre a díjnyertes Isocal-6, a fémtartályos „optimal” fixpont cella, a microK precíziós hőmérő és a világ első 
-100 °C-os száraz blokk kalibrátora (Isis), valamint az ITS-90 Isothermal Towers megoldása.

Az ISOTower egy új integrált eszköz, mely kombinál egy hevítőt, egy hő-szifont, és az ITS-90 fixpontcellát. 
A cella és a hőcső párosát kiegészíti egy új bemerítés-kiegyenlítés is, mely teljes mértékben kompenzálja a 
vizsgált hőmérő bemerítési karakterisztikáját. A keletkező előnyök:

n kiváló paraméterek, 0,7 mK-től
n robusztus felépítés – nincs üveg alkatrész
n egyszerű használat, megbízhatóbb eredmények
n egyszerűbb, könnyebb szállíthatóság
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Kizárólagos magyarországi forgalmazó:
C+D Automatika Kft.

1191 Budapest, Földvári u. 2.
Tel: (1) 282-9676
Fax: (1) 282-3125

E-mail: info@meter.hu

http://www.meter.hu/kalibrator.php
http://www.meter.hu/kalibrator.php

