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Alle måleinstrumenter ældes som følge af mekanisk, kemisk eller termisk stress, det er påvirkninger som
betyder at de målte værdier ændrer sig med tiden. Dette kan ikke forhindres, men ved rettidig
sammenligning med faste referencer kan effekten detekteres og de nødvendige tilpasninger foretages.

I dag er kalibrering af måleinstrumenter en essentiel del af virksomhedernes kvalitetssikringsprogram og i
yderste konsekvens kan det være relevant for sikkerheden på denne. Eksempelvis vil temperatur sensorer i
den kemiske industri, der ikke giver korrekte værdier, kunne det resultere i en forkert styring af kemiske
processer, hvilket i yderste konsekvens kan medføre eksplosionsfare på grund af overophedning.

Hvad er kalibrering ?
Ved kalibreringen fastlægges sammenhængen mellem et
måleinstruments visning og en referenceværdi, en
sammenhæng der etableres op mod en ”master”, der er
overvåget af et officielt organ (og som er sporbart til SI
enhedssystemet). Resultatet af en kalibrering kan udtrykkes
ved oplysning om de visninger instrumentet giver for de
tilhørende referenceværdier. I mange tilfælde opgives også
fejlvisningen på måleinstrumentet, som er givet ved
forskellen på visningen på måleinstrumentet og
referenceværdien.

Denne verifikation benyttes udelukkende til at bestemme kvaliteten af de viste værdier og der foretages
ingen indgriben i det testede måleinstrument. En verifikation er ofte gældende for en begrænset periode og
gyldighedsperioden kan være fastsat ved lov.

Sporbarhed og kalibrerings hierarki
For at kunne sammenligne måleresultater, skal de være "sporbare" til
en national eller international standard via en kæde af
sammenlignende målinger - det anvendte instrument sammenlignes
således over en eller flere etaper til denne standard.
Ved hvert af disse trin, refereres til en tidligere kalibrering med en
standard der igen er kalibreret mod en overordnet standard. I
overensstemmelse med den prioriterede rækkefølge af standarderne
kan der derfor opstilles et kalibrerings hierarki.
Dette spænder fra et lokalt kalibreringslaboratorium, via
akkrediterede kalibreringslaboratorier, til de internationale
standarder.

Da masteren, som benyttes til kalibreringen, altid skal være mere nøjagtig end det instrument der testes –
typisk 5 til 10 gange bedre – vil anskaffelsesprisen for sådan en master selvfølgelig stige jo højere man
kommer op i hierarkiet, et faktum der også afspejles i prisen for rekalibrering op mod en højere standard.

Kalibrering i egen virksomhed
Ønsker en virksomhed at opbygge sit eget kalibreringssystem, så står det frit for hvordan man opstiller sit
in-house kalibreringssystem. Udstyret der benyttes til at kalibrere måle-og testudstyr i virksomheden, bør
dog være kalibreret, så det kan spores til den nationale standard for at opnå sammenlignelighed.

Som dokumentation skal der ved afsluttet kalibrering udstedes et certifikat, hvor sporbarheden fremgår.
Det vil typisk være i form af en henvisning til det instrument, der er benyttet til kalibreringen (type og serie
nummer), samt en reference til det dokument der fulgte med sidste kalibrering af dette.
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Type:  BASIC TP17 165M / TP 650M
Temperatur område: -35...165 °C / Omgivelse…650 °C
Tolerance:    ±1 °C
Stabilitet:    ±0,1 °C
Opløsning:    1 °C
Blok:     Ø 28 mm / dybde 150 mm
Forsyningsspænding: 100...240 VAC, 50 / 60 Hz

Kan leveres med: Transportkuffert, ekstra tørblokke og Dakks certifikat

Type:  SOLID TPM 165S / TP 255S
Temperatur område: -35...165 °C / Omgivelse...255 °C
Tolerance:    ±0,1 °C
Stabilitet:    ±0,05 °C
Opløsning:    0,01 °C i området -9,99...99,99 °C ellers 0,1 °C
Indsats:    Blok eller mikrobad m. magnetomrører
Blok:     Ø 60 mm / dybde 170 mm
Forsyningsspænding: 100...240 VAC, 50 / 60 Hz

Kan leveres med: Transportkuffert, Ekstra tørblokke og Dakks certifikat

Mobile enheder til at kontrollere termometre er en stor hjælp i det daglige arbejde, da nedetiderne i
anlægget kan reduceres til et minimum, ligesom risikoen for skader i forbindelse med en transport til
laboratorium elimineres. Endelig er det ikke kun målefejl af sensoren der kan kontrolleres, men derimod en
kontrol af hele målekæden.

Type:  PREMIUM TP 37165E.2
Betjening:    7” Touch Skærm
Temperatur område: -35...165 °C
Tolerance:    ±0,2 °C
Stabilitet:    ±0,05 °C
Opløsning:    0.1 / 0.01 / 0.001 °C
Indsats (udskiftelig) Mikrobad m. magnetomrører
        Blok: Ø60mm (dybde 170mm) / overflade / "Black hole"
Interface:    3 stk USB / Webserver funktion
Forsyningsspænding: 100...240 VAC, 50 / 60 Hz

Kan leveres med: Transportkuffert, Ekstra tørblokke og Dakks certifikat

TEMPERATUR KALIBRATORER
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TP Basic TP Solid TP Premium

Tørblok  ü ü ü

Mikro bad  ü  ü

Multifunktion  ü

Opløsning 0.1...1 °C 0.01...1 °C 0.001...0.01 °C

Nøjagtighed 0.4...1 °C 0.2...2 °C 0.1...0.3 °C

Intern reference sensor  ü  ü  ü

PC interface  ü  ü

Extern reference sensor  ü

Intern måleinstrument  ü

Bemærk -
Vi kan tilbyde modeller op til 1.300 °C, så kontakt os hvis de viste modeller ikke lever op til dine krav



Der findes på markedet et stort udvalg af transportable temperaturkalibratorer, og der er stor forskel på
såvel priser, som betjeningsmuligheder og kvalitet. Det er derfor vigtig at analysere det behov du har – inden
du vælger din nye temperaturkalibrator:

Kriterium nr. 1 - Temperaturområdet
Det første der skal kigges på er selvfølgelig det temperaturområde som enheden skal arbejde i.
Transportable kalibratorer kan, vælges til at arbejde indenfor områder fra -55°C til +1.300 °C.
Kalibratorer der skal arbejde under omgivelsestemperaturen er forsynet med et Peltier element (et aktivt køleelement), mens en
kalibrator der ”kun” skal arbejde ved højere temperaturer kan ”nøjes” med et varmelegeme, som normalt er billigere at fremstille.

Kriterium nr. 2 - Temperaturelement
Der findes grundlæggende 2 typer af transportable kalibratorer, hvis
funktionalitet afhænger af hvordan referencetemperaturen dannes:

- Tørblokkalibratoren består af en elektrisk opvarmet metalblok, hvis
temperatur styres af en præcis temperaturregulator ud fra et internt reference
termometer. Metalblokken omslutter en udtagelig indsats, der benyttes for
tilpasning af termometers diametre.
En tørblokkalibrator kan anvendes i området mellem -55 og +1.300°C – måleusikkerheden afhænger dog af tilpasningen mellem
føler og indsats, men den vil typisk ligge i et område mellem 0,15 og 0,8K.

- vådkalibratoren har en tank med et flydende medie (Typisk vand eller olie), samt en magnetisk omrører, der sikrer at bassinets
temperatur holdes ensartet.
Tanken er varmeisoleret fra huset, og kan lukkes med et stål låg for sikker transport.
Tankvæggen indeholder reference termometret, der også anvendes til styring af temperaturen.
Vådkalibratorer anvendes i intervallet -35 til +255°C, måleusikkerheden er typisk på 0,1-0,3K.

Kriterium nr. 3 – Udformning af emnet der skal kalibreres.
Det optimale valg af kalibrator afhænger af den type termometer der skal kalibreres – geometri og
udformning har afgørende betydning på det resultat man kan forvente af sin kalibrering.

For termometre med lige og kendt geometri, er en tørblokkalibrator den ideelle løsning. For nøjagtig
kalibrering er den termiske kobling mellem temperaturføler, metalblok og indsats afgørende, idet
varmeoverførsel og tid for indjustering afhænger af luftspalten mellem blok og sensor. En margin på
0,5 mm regnes som et acceptabelt kompromis for hullets diameter, når der skal tages hensyn til
målefejl og risiko for en fastklemt sensor.

Har det termometer der skal testes en kort indstikslængde (<70 mm) eller er geometrien ukendt (ikke
lige), bør kalibreringen foregå i en vådkalibrator. I denne type er den termiske kobling mellem
testemne og varmekilde væsentlig bedre end i tørblokken. Kontinuerlig omrøring af væsken sikrer en
ensartet temperaturfordeling og forhindrer gradienter i badet.

Kriterium nr. 4 – Temperaturregulering.
Temperaturreguleringen er en afgørende faktor i forbindelse med den daglige betjening af kalibratoren.
For at sikre en ensartet temperatur er alle kalibratorer udstyret med en regulator, der sikrer at referencen er indenfor det
specificerede temperaturområde.
I de simpleste udgaver indstilles temperaturen, f.eks. på et fingerhjul, og temperatur følges på et display. Når
referencetemperaturen er på plads kan testenhedens værdi aflæses og en ny temperatur indstilles på fingerhjulene.
I de mere avancerede enheder kan rampefunktioner (temperatur og tidsintervaller) indlæses – enkelte
er sågar forsynet med logger funktioner – så brugeren ikke behøver at skulle være tilstede for at kunne
aflæse måleværdierne.

Kriterium nr. 5 – Tilbehør.
Alt udstyr der skal transporteres bliver påvirket mekanisk, og det er derfor vigtigt at beskytte det mod
overlast – det gælder ikke mindst udstyr som skal bruges til kalibrering.

De fleste leverandører af temperaturkalibratorer tilbyder forskelligt transportudstyr, fra
beskyttelsestasker over separate strømforsyninger til diverse indsatse og kalibreringsvæsker.

» VALG AF TEMPERATURKALIBRATOR



Til at kalibrere trykmålere skal der bruges et skabe referencetryk, til dette benyttes oftest pneumatiske eller
hydrauliske pumper. Vi kan levere pumpesystemer for referencetryk fra 0…4 bar op til 0…1.400 bar.

Type:  P40 og P60
Pneumatiske håndpumper til tryk op til 40, henholdsvis 60 bar.

Trykområde   Negativt tryk: -0,95 bar
Positivt tryk: P40: maks. 40 bar, P60: maks. 60 bar

Justering:   Håndtag for grov- og finjustering
Tilslutning:   Reference: G¼
Instrument til test: G¼ m. kvik kobling og tryk slange(1m)

Kan leveres i transportkuffert

Type: P700 og P1000
Hydrauliske håndpumper til tryk op til 700, henholdsvis 1.000 bar.

Trykområde:   0 til 700/1.000 bar
Justering:   Håndtag for grov- og finjustering
Tilslutning:   Reference: G¼
Instrument til test: G¼ m. kvik kobling og højtryks slange(1m)

Kan leveres i transportkuffert

Type:  P700.G, P700.GW, P1000GW og P1400G
Hydrauliske spindelpumper til tryk op til 1.400 bar.

Trykområde:   0 til 700 / 1.000 / 1.400 bar
Justering:   Spindelhjul / Håndtag finjustering
Tilslutning:     Reference: G⅜ A venstre, G¼, G½
Instrument til test:   G⅜ A venstre, G¼, G½, G⅛

Kan leveres i kuffert for sikker opbevaring

TEST PUMPER
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Komplette løsninger
Vi kan levere en komplet løsning til trykkalibrering.
En praktisk transportkuffert med plads til testpumpe, trykreference og
certifikater.

Kufferten indeholder desuden:
Adapter kit: Krom pletteret messing str. G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, NPT1/8”,
    NPT1/4”, NPT ½”, M12x1,5, M20x1,5, G17(A og G1/4A
Paknings kit: Teflon® pakninger og O-ringe



Type:  E2, D2, C2
Nøjagtighed (fuld skala):   E2: 0.5 %; D2: 0.1 %; C2: 0.05 %
Måleområder:     -1...3 bar til 0...1000 bar
Display:      4½ ciffer med bargraf
Proces tilslutning:    G¼
Medieberørte dele:   Rustfri stål, 1.4404
Forsyningsspænding:   Batteri 2x1,5V AA (ca. 1.500 timer)

Kan nu leveres med datalogger og seriel overførsel af data

TRYK REFERENCER»
Digitale trykmålere er særligt velegnede til både stationær og mobil måling og visning af tryk. De kan bruges
som referencetrykmålere for at forenkle kontrol, justering og kalibrering af andre trykmåleindretninger direkte
på stedet.

NYHED

Type:  P
Nøjagtighed (fuld skala):   0.5 %, 0,2%, 0,05% eller 0,025%
Måleområder:     -1...1 bar til 0...2.500 bar
Display:      5 ciffer med bargraf
Proces tilslutning:    G½
Medieberørte dele:   Rustfri stål, 1.4404
Forsyningsspænding:   Batteri 2x1,5V AA (ca. 8.000 timer)

Kan leveres med genopladeligt batteri

Type:  L-Ex
Nøjagtighed (fuld skala):   0.01%
Måleområder:     -1...2 bar til 0...1.000 bar
Display:      5 ciffer med bargraf
Proces tilslutning:    G¼
Medieberørte dele:   Rustfri stål, 1.4404
Forsyningsspænding:   Batteri 1x3V CR (ca. 2.000 timer)

Godkendelse:     Ex II 2G Ex ia II C T6

SIMULATORER»
Type:  MC 50.2 / MC 75.2
Multifunktions simulatorer designet til let generering og måling af temperatur,
strøm, spænding og frekvens - forskellige test kan udføres i en enkelt operation
uden at du skal skifte instrument.
Signaler: Modstand:  Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Cu10, Cu50,
              Ni100, Ni120, Ni1000 og 0 ... 4000Ω / ±0,012%
    Termoelement: J, K, T, R, S, B, N, E, U, L og 0 ... 100mV  / ±0,013%
    Strøm:    0 (4) ... 24mA / ±0,0175%
    Spænding:  0 ... 20 VDC / ±0,015%
    Frekvens:   0,01Hz ... 10kHz / ±0,005%
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Hos Klinger Danmark kan vi tilbyde at kalibrere dit udstyr til tryk- og
tem peraturmåling. Vi kan udføre
kalibreringen hos dig eller du kan vælge at sende dit udstyr til os, så vil
vi udføre opgaven på vort eget
Serviceværksted.

Kalibrering af temperatur
Vi kalibrerer din temperaturmåler i området -35… 650 °C .
Vores standardkalibrering foretages i 5 punkter ligeligt fordelt over området - vi gennemfører et forløb
med stigende temperaturer, og en hviletid på min. 5 minutter i hvert målepunkt, for at sikre en stabil
temperatur. Ved hvert enkelt målepunkt sammenlignes værdien med vort eget referenceudstyr, og der
udformes et certifikat hvoraf såvel målt værdi, som reference værdi fremgår.

Har du selv en temperatur kalibrator, så har vi også mulighed for at teste den, ligesom vi har
autorisation til at justere den, så den atter lever op til specifikationerne.

Vi tilbyder rekalibrering af følgende temperatur kalibratorer:
SIKA model TP 17xxx, TP M xxx og TP 18xxx
GE model Dry TC 165, Dry TC 650, Liquid TC 165 og Liquid TC 255
Testo model Thermator
WIKA model CTD 9100, CTM 9100 og CTB 9100
GMS Instruments

Kalibrering af tryk
Vi kalibrerer din trykreference med luft op til 40 bar, eller med olie op til 700 bar.
Der kalibreres i 5 punkter ligeligt fordelt over området - en gang ved stigende tryk, og en gang ved
faldende tryk. Ved hvert enkelt målepunkt sammenlignes værdien med vort eget referenceudstyr, og
der udformes et certifikat hvoraf såvel målt værdi, som reference værdi fremgår.

Har du selv en trykpumpe af fabrikat SIKA kan vi endvidere tilbyde:

Kontrol af jeres pumpe funktionalitet
      Eventuel udskiftning af pakninger og ventiler på pumpen
      Gennemgang og eventuel udskiftning af defekte slanger

Vores referenceudstyr
Til kalibreringen benytter vi selvfølgelig akkrediteret udstyr, der er godkendt og sporbart iht. Gældende
normer.

Vi benytter således:
SIKA TP 17165 / TP 17650 kalibratorer med tørblok

Måleområde -35… 650°C , nøjagtighed +/-0,4°C
SIKA Hand heldinstrument MH 3750 med temperatur reference sensor TF 650-6-300

Lineariseret i området 0… 650°C , nøjagtighed 0.03% FS
SIKA Trykreferencer type D 2

Måleområder -1… 10 bar, 0… 40 bar, 0… 160 bar og 0… 700bar, nøjagtighed 0.1% FS

KALIBRERINGS SERVICE
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KLINGER Denmark A/S
Nyager 12-14

DK-2605 Brø ndby
T +45 4364 6611

www.klinger.dk
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