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ISOCALT® 5/80/45
ISOCALT® 5/80/45 este un termostat cu baie uscat al c rui bloc de imersie
con ine 5 orificii, de adâncime 80 mm, fiecare orificiu fiind flancat de câte 2
sensori de temperatur la distan de 50 mm unul de altul pe în l imea
orificiului, pentru m surat gradien ii de temperatur (în num r total de 45 =
combina iile distincte a câte 2 sensori din 10).
ISOCALT® 5/80/45 este destinat în principal verific rii/etalon rii
termometrelor i/sau elementelor sensibile (de exemplu termorezisten e,
termocuple, etc). Acest model de termostat a fost solicitat în mod special de
c tre laboratoarele care efectueaz verific ri ale perechilor de termorezisten e
de platin destinate contoarelor de energie termic ( conform seriei de norme EN
1434). Acesta poate fi realizat în mai multe variante dimensionale func ie de
dimensiunile elementelor sensibile. Ca i pentru oricare alt tip de termostat din
seria ISOCALT® i acestuia i se poate adapta la cerere un dispozitiv de r cire
pentru realizat temperaturi sub ambiant (pân la -60 0C).
Este în preg tire un model nou de termostat ISOCALT® cu sensor de Pt-100
fixat ca termometru etalon, iar blocul electronic va cuprinde ca modul nou o
punte de precizie în c.a. pentru m surat cu precizie ridicat atât temperatura
blocului de imersie cât i rezisten ele sensorilor de platin de verificat/etalonat.
Deja firma noastr a pus la punct un program de calcul rapid (în Excel sub
Windows®) a coeficien ilor (Ro, A, B, C) ai acestor sensori conform SR CEI
60751 citat i de SR EN 1434.
În baza experien ei noastre în domeniul verific rii/etalon rii termometrelor,
prezentat de altfel pe larg în notele tehnice referitoare la produsele
ISOCALT®, încerc m s convingem metrologii s utilizeze dispozitivele i
procedurile noastre care sunt mult mai eficiente de cât cele utilizate pân în
prezent, prin exactitate mult sporit , un grad înalt de repetabilitate, u urin
sporit de operare i economie de energie i timp. În acest scop este necesar ca
operatorii ce urmeaz a efectua aceste verific ri/etalon ri s parcurg mai multe
stagii de perfec ionare temeinic în laboratoare cu dispozitive performante i
personal calificat în baza unei experien e îndelungate în acest domeniu. Din
p cate, suntem în m sur s remarc m experien a mult limitat a unor metrologi
cu vechime, motiv pentru care nu este suficient un singur stagiu.
Pentru cei interesa i de o calificare eficient în acest domeniu, putem oferi
documenta ie detaliat pentru stagii de perfec ionare în laboratoare de prestigiu
de pe lâng institu ii de Metrologie de referin din lume. Dup aceste stagii
recomand m un stagiu în unul din laboratoarele din România care utilizeaz
unul sau mai multe produse din seria ISOCALT® pentru a observa diferen ele.
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