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Calibrador de bloco  
seco de alta temperatura

CL1201

U  Faixa de temperatura  
de 400 até 1200ºC  
(752 até 2192ºF)

U Fácil de usar 
U  Alta precisão ±3°C 

(±6°F) em toda a faixa 
de temperatura e possui 
excelentes estabilidades 
dentro de ±0,1°C (±0,2°F)

U  Calibra termopares e RTDs 
U  Bloco de inserção 

com diversos furos 
para calibração de 
comparação precisa

U  Poços de teste 
intercambiáveis

U  Taxas rápidas 
de aquecimento/
resfriamento

U  Resfriamento automático 
do ventilador

U  Estojo rígido com alça  
de transporte

U  Completamente 
portátil para fábricas, 
laboratórios e lojas de 
instrumentos

U  Padrão de  
comunicações RS232

U Software gratuito
U�  Certificado NIST incluso

O CL1201 é projetado para fornecer 
calibração térmica muito precisa e 
repetível entre 400°C e 1200°C para 
uma grande variedade de sensores 
termopares e outros sensores de 
temperatura em indústrias como 
fabricação de vidro, geração de 
energia, automotiva e processamento 
de material. Este calibrador portátil, 
resistente e de preço baixo de bloco 
seco de termopar é fornecido com 
um certificado NIST rastreável. 
A unidade fornece excelentes 
estabilidades dentro de ±0,1°C e 
possui uma precisão de display 

CL1201

Todos os modelos são 
exibidos em escala 
reduzida.

DE 3 ANOS
GARANTIA

Padrão

CL1200IB-E 
inserto de teste de poço.

CL1200IB-C 
inserto de teste de poço.
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  Para fazer seu pedido
 Nº do modelo Descrição
 CL1201 Calibrador de bloco de alta temperatura, 120 Vac, sem inserção
 CL1201-230V Calibrador de bloco de alta temperatura, 230 Vac, sem inserção
 CL1200-HC Estojo rígido de transporte

 Nº do modelo Descrição
 CL1200IB-A Inserto, 4 x 8,0 mm 
 CL1200CB-A Isolador de bloco cerâmico para o inserto CL1200IB-A
 CL1200IB-B Inserto, 2 x 3 mm, 2 x 4 mm, 2 x 6 mm
 CL1200CB-B Isolador de bloco cerâmico para o inserto CL1200IB-B
 CL1200IB-C Inserto,  1⁄8, 1⁄4, 3⁄16, 5⁄16, 3⁄8"
 CL1200CB-C Isolador de bloco cerâmico para o inserto CL1200IB-C
 CL1200IB-D Inserto, 2 x 3⁄16, 2 x 1⁄4, 2 x 3⁄8"
 CL1200CB-D Isolador de bloco cerâmico para o inserto CL1200IB-D
 CL1200IB-E Inserto,  6 x 1⁄4"
 CL1200CB-E Isolador de bloco cerâmico para o inserto CL1200IB-E

Insertos e isoladores de bloco cerâmico (devem ser pedidos como um par)

É fornecido completo com software, ferramenta de extração, chave Allen, cabo de energia  
e manual de utilização.
Exemplo de pedido: calibrador de bloco de alta temperatura CL1201, 120 Vac, inserto 
CL1200IB-C 1⁄8, 1⁄4, 3⁄16, 5⁄16, 3⁄8" e isolador de bloco cerâmico CL1200CB-C. 
OCW-2, OMEGACAREsM estende a garantia padrão de 3 anos para um total de 5 anos.

O programa de garantia estendida 
OMEGACAREsM está disponível para 

os modelos apresentados nesta página. 
Peça mais detalhes ao seu representante 

de vendas quando fizer o pedido. 
OMEGACAREsM cobre peças, mão de obra  

e embalagens retornáveis equivalentes.

Programa de
garantia estendida

SM

Dimensões: mm (pol)

superior a ±3°C entre 400 e 1200°C. 
O calibrador de bloco CL1201 utiliza 
um projeto especial de aquecimento 
para manter a uniformidade ideal de 
temperatura e taxas de aquecimento 
rápido. O sistema de aquecimento é 
composto de elementos embutidos 
em leves moldes de fibra cerâmica 
formados à vácuo que possibilita 
taxas mais rápidas de aquecimento  
e aumenta a vida útil em relação a 
outros projetos de tubos cerâmicos 
que possuem elementos de 
aquecimento envolvidos em torno 
do tubo cerâmico. A montagem 
de bloco isotérmico é feita de 
uma liga especial de excelente 
condutividade térmica e também 
resistente à oxidação sob alta 
temperatura. Este bloco é projetado 
para otimizar o desempenho entre 
massa suficiente para uma boa 
estabilidade e uniformidade e para 
ter uma quantidade suficiente de 
massa para taxas de aquecimento/
resfriamento rápido e períodos curtos 
de estabilização. Comunicações 
RS232 são as do tipo o padrão.

Especificações
Temperatura mínima: 400°C (752ºF)
Temperatura máxima:  
1200°C (2192ºF)
Precisão do display: ±3°C (±6ºF)
Uniformidade da temperatura: ±0,2°C  
(±0,4ºF)
Estabilidade da temperatura: ±0,2°C 
(±0,4ºF) a 1200°C (2192ºF) depois de  
20 minutos
Resolução do display: 0,1° até 999,9 
depois de 1° até 1200°C
Selecionável: °C ou °F
Taxa de aquecimento: 100 até 1200°C, 
20 min
Taxa de resfriamento: 1200 até 200°C, 
140 min
Resfriamento do ventilador: Automático
Energia: 120 Vac, 50/60 Hz 230 Vac, 
50/60 Hz, 1600 W
Tamanho do inserto grande: 34 de 
diâmetro x 155 mm de profundidade 
(1,33 x 6,10")
Dimensões: 350 H x 198 W x 279 mm  
D (13,8 x 7,8 x 11,0")
Peso: 10 kg (22 lb)
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