
 Ateş Ölçer Kalibrasyon Cihazı 
Siyah Cisim Kaynağı 

Model 989 
 
 

Ateş Algılama Sistemlerinin Doğruluğunu Artırır 

Hızlı Termal Tepki ile 20 °C ila 50 °C aralığını kapsar 

Temassız Termometreleri Kontrol Edin 

Isotech ilk olarak 2000'lerin başında SARS salgını ile ilgili 
olarak Model 988'i tanıttı. Uygulamaların sıcaklık taramasında 
insan cilt sıcaklığını ölçen termal görüntüleyicilerin 
doğruluğunu artırmak için kullanıldı. Temassız klinik 
termometreleri kontrol etmek için de kullanılabilir. COVID-19 
ile ilgili artan talebin ardından, Isotech şimdi güncellenmiş 
bir kara cisim kaynağı olan Model 989'u tanıttı. 

Model 989, önceki 988 ile aynı performansa sahiptir, ancak 
daha küçüktür ve kolay montaj için iki kolay montaj 
noktasına sahiptir. IR kameralarla birlikte kullanıldığında, 
cihaz standart tripod montaj braketleri kullanılarak 
yukarıdan veya aşağıdan kolayca asılabilir. 

Yükseltilmiş kontrolör tek bir sıcaklığa kilitlenebilir veya 20 ° C 
ila 50 ° C arasındaki yeni daha geniş bir sıcaklık aralığında 
ayarlanabilir. Model 989 ayrıca standart olarak bir PC 
arayüzüne sahiptir. Sıcaklığın bir PC'den hem izlenmesini hem 
de ayarlanmasını sağlar. 

Bu kara cisim kaynağı, insan vücudunun çevresindeki 
sıcaklıklarda kullanılan termal görüntüleyicilerin ve kızılötesi 
termometrelerin kalibrasyonu için basit, uygun maliyetli 
ancak yüksek hassasiyetli bir cihaz talebini karşılar. 

 
Sadece ısı cihazlarının aksine, bu model bir katı hal 
termoelektrik ısı pompası kullanır, böylece blok hem 
soğutulabilir hem de ısıtılabilir. Bu iki fayda getirir, kara 
cisim yüksek ortam sıcaklığı koşullarında ayar noktasını 
koruyabilir ve aynı zamanda ortam sıcaklığının altında 
da çalışabilir. 
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Tepki süresi çok hızlıdır, gerekli sıcaklığa ulaşmak 
için genellikle beş dakikadan azdır (grafiklere 
bakınız). Model 989 yatay veya dikey olarak 
kullanılabilir. 

 
Cihaz, 70 mm çapında yüksek emisyonlu bir sırt 
plakasına sahiptir. Plakanın sıcaklığı 20 ° C ila 50 
° C arasında 0.01 ° C çözünürlüğe ayarlanabilir. 

 
Hava akımlarına duyarlılığı ve ortam sıcaklığı 
etkilerini azaltmak için, açık plaka tasarımına göre 
avantajlı olduğunu gösteren değerlendirme ile 
plakanın önüne paslanmaz çelik boru takılabilir. 

 
Daha uzun tüp uzunluğu 210 mm, daha kısa tüp 
uzunluğu 40 mm uzunluğundadır ve özellikle tıbbi 
termometreleri kontrol etmek için kullanışlıdır. 

 
Ünitenin tek bir sabit sıcaklıkta kullanıldığı 
uygulamalar için, ör. 38 ° C, kontrolörde 
ayarlanan sıcaklık yanlışlıkla değiştirmeyi veya 
kurcalamayı önlemek için kilitlenebilir. İşletim 
ünitesi Celsius'tan Fahrenheit'e değiştirilebilir. 
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20 to 50°C 



Kolay Montaj: 
kamera vida yuvası 
(1/4"-20 UNC diş) 

 
 

70mm Çaplı 
Yüksek 

Emisisivite 
Siyah Cisim 

 
 

Harici 
Termometre 

Referans Yuva 
 

 
Süper Kararlı 

Kontroller 
  0.01°C ’lik adımlarla 

ayarlanabilir ve 
gerekirse kilitlenebilir 

 
Kolay Montaj: 

kamera vida yuvası 
(1/4"-20 UNC diş) 

 
 
 
 
 
 

Basit Çalışma:  açın 
ve dakikalar içinde 989 

kararlı ve hazır 

 
PC Arayüzü Dahildir:     

izlemek için ücretsiz yazılım, 
isteğe bağlı iletişim kablosu 

 
 
 
 
 
 

Güvenli 
düşük 
voltaj 
çalışması: 
ana güç kaynağı 
dahil, evrensel 
giriş 

 
 

Model 989 

Sıcaklık Aralığı 20°C to 50°C 
Çözünürlük ±0.01°C 

Hedef Boyutu 70mm Çap 
uzatma tüpü kullanma 54mm Çap 

Emisiviti 0.97 ±0.02 

Boyutlar H 200mm (7.87") 
W 135mm (5.31") 
D 170mm (6.70") 

Ağırlık 4kg 
 

Nasıl Sipariş Verilir 

Birleşik Doğruluk 
/ Stabilite(kararlılık) 

±0.2°C (0.3°F) Model 989 Siyah Cisim Kaynağı 

Universal voltaj girişi 
PC Arayüzü Dahil, RS422 

(opsiyonel RS232 dönüştürücü kablo ) 

Birimler °C, °F, K 
Blok Stabilite (karalılığı) <0.01°C 
Gösterge Üç Renkli LCD, Sıcaklık ve 

Ayarlanan Sıcaklık 

 

 
Aksesuar 

935-16-112 

80-264 V standart 
olarak verilir 

 
 

RS422 to RS232 
Dönüştürücü Kablo 

Ayar Noktası Kilidi Ayarlanan Sıcaklık kilitlenebilir 
Ve şifre ile korunabilir 

Otomatik Başlatma Kullanıcı müdahalesi gerekmez 

Ayar Noktası Rampa Hızı Dahil: ısıtma ve  soğutma hızlarını 
kontrol etmek için açın 

Kendi kendini test Otomatik – Kayan metin 
tanılama ekranı 

Güç 60 Watts 
Voltaj 12 Vdc 

935-14-82/BW Isotech 935-14-82 
Kalibrasyon Probu 

989/01 Kalibrasyon Kiti: Isotech 
TTI-10 ile 935-14-82/TTI 
Prob ve UKAS Sistem 
Kalibrasyonu, Ölçüm 
Belirsizliği 0.02°C 

988-02-06 Kısa Tüp: 40mm 

988-02-03 Uzun Tüp: 210mm 
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