
 

 

ELPRO Lepenik »ON SITE CAL« temperaturna tipala za 
meritve temperature na »licu mesta« 

Klasični nadzor merjenja temperature v KILN-u ON SITE CAL nadzor merjenja temperature v KILN-u 

  

 
STARI NAČIN:  
 

- proces je potrebno ustaviti/prekiniti 
 

- temperaturno tipalo je potrebno demontirati 
 
- temperaturno tipalo je pogosto potrebno odklopiti  
 
- kontrolna temperaturna meritev se izvede v 

nehomogenem prostoru peči (nehomogeno polje) 
 
- svež zrak vstopa na mesto kontrole in kvari meritev 

(niža temperaturo) 
 
- primerjava senzorjev je praktično nemogoča, razlike so 

velike 
 
- okolica ni stabilna in ni homogena 

 
- merjenje temperature je napačno, procesne vrednosti 

ni mogoče popraviti ali ji zaupati  

 
Naša rešitev, plod lastnih večletnih raziskav na terenu:   
vgradnja/predelava/obnova temperaturnih tipal na ON SITE 
CAL izvedbo 
- proces se ne prekine, merjenje temperature poteka brez 

prekinitve 
- demontaža in odklopi povezav niso potrebni 
- kontrolna meritev se izvede v kalibracijski cevki z zelo 

homogenim temperaturnih poljem in neposredno bližino 
primerjalnega senzorja  

- svež zrak ne prehaja v merilno polje, zato je merilno polje 
stabilno in homogeno 

- kontrolna meritev se izvede hitreje in kar je najpomembneje, 
natančno (HITRO in TOČNO!) 

- doseže se pozitiven vpliv na zmanjšanje poškodb tipal, 
zaščitnih cevi  in priključnih elementov, ker ni demontaže in 
ponovne montaže, ni odklopov in priklopov 

- doseže se velik prihranek stroškov za energijo, s 
pomočjo natančnega poznavanja temperatur procesa 

- doseže se velik prihranek zaradi varovanja materialov 
peči, vgrajene opreme in proizvodov, optimizacija 
proizvodov 

- doseže se velik prihranek delovnih ur vzdrževalnega in 
kalibracijskega osebja 

 



 

 

Najpomembnejše prednosti te rešitve  

Z zamenjavo temperaturnih tipal na ON SITE CAL izvedbe omogočimo učinkovite kontrolne meritve vgrajenih temperaturnih 
senzorjev. Ob tem dobavimo referenčni merilni komplet po vaših zahtevah in željah (etalonski termočlen, prenosni merilnik ali 
drugo opremo (dataloggerji, zapisovalniki)), ali pa preprosto uporabite obstoječe referenčne merilnike z eventualno novim 
termočlenom. V ELPRO Laboratorij za kalibracije, akreditiranem po SIST EN ISO/IEC 17025:2017, vam referenčni komplet tudi 
akreditirano kalibriramo, lahko pa to storimo tudi za nova ON SITE CAL temperaturna tipala. Sistem omogoča velik nabor 
prilagoditev dolžin, premerov, procesnih priključkov, izhodnih signalov in ostalega. Ves čas menjave vam bomo stali ob strani 
z našim skoraj tridesetletnim znanjem o meritvah temperature, ki smo jih pridobili na terenu, pri naročnikih in z reševanjem 
konkretnih težav. Po potrebi in želji v hišo pripeljemo ostale strokovnjake za energetsko učinkovitost - za vse senzorje, 
programerje in sistemske rešitve z umetno inteligenco.  

Tako boste v vsakem željenem trenutku opremljeni z rezultati, ki jim lahko verjamete. Na osnovi teh rezultatov se izvedejo 
prilagoditve procesa, optimizacije časa izpostavljenosti izdelkov, izboljšuje se kvaliteto izdelkov (predvsem preko pravilno 
vzpostavljenih notranjih struktur v produktih), ohranja se infrastruktura in oprema, odpravijo se izgube zaradi ustavitev in 
ponovnih zagonov, optimizira se čas vzdrževalnega osebja, poveča se nadzor nad procesi in njihovimi out-puti, omogoči se 
sledenje kazalnikom učinkovitosti in kontrole z uporabo verodostojne informacije, omogoči se učinkovito preventivno 
planiranje na osnovi rezultatov, ne pavšalov.   

S pravilno temperaturo na velikih porabnikih dosežemo tako velike energetske učinke, da je vložek v menjavo temperaturnih 
tipal popolnoma zanemarljiv že kmalu po izvedbi. Malo tako preprostih rešitev lahko doseže tako velike rezultate.   

Uporaba: temperaturna tipala v ON SITE CAL izvedbi uporabljamo enako kot ostala temperaturna tipala, najbolj primerna pa 
so za meritve na: visokotemperaturnih pečeh; procesnih kritičnih kontrolnih točkah, ki potrebujejo pogostejše preverjanje; 
grelnih in hladilnih komorah ter vsepovsod drugod, kjer je potrebna optimizacija temperature in njena stroškovna 
učinkovitost. 

IZ NAŠEGA TESTIRANJA: ELPRO Lepenik & Co. Slovenia___response time ON SITE CAL probe : reference dia 3 mm___ 

 

Meta besede: kiln, industrijska peč, opekarniška peč, opekarna, opeka, glina, visoka temperatura, lončarstvo, keramičarstvo, farmacija, kemijski proces, kritična 
temperaturna točka; hladilna komora, temperaturni nadzor, temperaturna optimizacija, meritve temperature, ON SITE CAL (kalibracija na licu mesta), energetska 
učinkovitost 
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