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CasCade Automation Systems B.V. 
“When Temperature Matters”

Insitu-Cal

Na jaren van onderzoek, research en testen brengt Cascade de perfecte vervanger voor 
de vergelijking-thermometer op de markt: de Insitu-cal.
In nagenoeg alle laboratoria, ziekenhuizen en research instituten worden jaarlijks de 
temperatuursensoren in de vriezers, ultra-low vriezers, koelkasten en incubators  
gekalibreerd. De kosten hiervoor zijn meestal aanzienlijk. Om deze reden wordt daarom 
veelal een vergelijkingsmeting gedaan met een gecertificeerde thermometer. Dit lijkt een 
goede en relatief goedkope oplossing, echter deze methode houdt geen rekening met de 
temperatuur schommelingen in de koelkast of vriezer en de traagheid van de sensoren 
die vaak onderling verschillen. Hierdoor is de onzekerheidsfactor van deze methode 
groot. De Insitu-Cal brengt u hiervoor de oplossing!

De Insitu-Cal is een kleine ultra-nauwkeurig geregelde kalibratiekamer met een bereik 
van -95 tot 185 graden Celsius welke in z’n geheel in de betreffende koelkast, vriezer, 
ultra-low vriezer of incubator geplaatst kan worden. Geen schommelingen meer en een 
zeer stabiele referentie op 0,001 graad Celcius. Uiteraard voorzien van een RVA 
kalibratie certificaat.
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• Compleet in robuuste koffer met touchscreen bediening.
• 230Vac voedingsspanning
• RVA kalibratie certificaat
• 4 gats block, 2 x 6,0mm en 2 x 4,0mm
• -7,000ºC tot +10,000ºC regeling ten opzichte van omgeving

De Insitu-Cal in actie                               bij -80,000ºC                            geleverd in een fraaie aluminium koffer
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• Temperatuur Regelaars
• Process Regelaars
• Programma-regelaars
• Solid State Relays
• Thyristor Units
• Temperatuur Transmitters
• Indicators

• Multi-zone Regel systemen
• Thermokoppels en PT100 elementen
• Infra Rood camera’s
• Infra Rood Image Camera’s
• Enkel- en meerkanaals dataloggers
• Scada Software

• LogOnline: Cloud gebaseerde bewaak en 
registratiedienst voor temperatuur

• Programmeerbare Touchscreens PC’s
• Human Machine Interfaces
• Thermokoppel/ compensatie kabel
• Thermokoppel stekkers standaard en mini

Onze andere producten

CasCade Automation Systems B.V. 
“When Temperature Matters”

Specificaties Specificaties Opmerking

Totale homogeniteit 0,017ºC Combinatie van axiale & radiale homogeniteit

Axiale homogeniteit 0,014ºC Max. variatie over de insteek diepte over 4 cm.

Fadiale homogeniteit 0,01ºC Max. temperatuurverschil tussen de verschillende gaten in het block

Kalibratie onzekerheid als component van de totale 
homogeniteit

0,02ºC Bijdrage tot grotere onzekerheid (dekking kans 95% voor dekkingsfactor k ongeveer 
gelijk aan 2)

Temperatuur regelstabiliteit 0,002ºC Bij kamertemperatuur na 20 min. oplopend tot 35 min. bij de hoogste 
omgevingstemperatuur en oplopend tot 45 min. mij de laagste omgevingstemperatuur

Systeem reproduceerbaarheid over het bereik van 
-50ºC tot 150ºC

0,01ºC over 24 uur
0,05ºC over 1 jaar

reproduceerbaarheid over 24 uur bij continue gebruik
reproduceerbaarheid, maximaal over 1 jaar

Systeem reproduceerbaarheid over het bereik van 
-95ºC tot -50ºC & 150ºC tot 185ºC

0,01ºC over 24 uur
0,05ºC over 1 jaar

reproduceerbaarheid over 24 uur bij continue gebruik
reproduceerbaarheid, maximaal over 1 jaar

Kalibratie onzekerheid over het hele bereik van 
-95ºC tot 185ºC

0,035ºC Vermelde onzekerheid op kalibratiecertificaat (dekkingswaarschijnlijkheid 95% voor 
dekkingsfactor k ongeveer gelijk aan 2) Deze onzekerheid omvat de onzekerheid van 
de normen en methode gebruikt door het kalibratielaboratorium: 
homogeniteitsbijdrage, reproduceerbaarheid tijdens de kalibratie. 
Homogeniteitsmetingen zijn gemaakt bij maximaal temperatuurverschil van +10 ° C 
tussen blok en omgevingstemperatuur.

Afmeting kalibrator block 85 x 110 x 203 mm breedte * diepte * hoogte

Temperatuur display resolutie 0,001ºC Aflees nauwkeurigheid

Totaal gewicht +/- 10 Kg Inclusief koffer en kabels

Insitu-Cal
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