
Controladores/calibradores 
de pressão modular  

8270A e 8370A

Dados técnicos

A mais ampla cobertura de carga de trabalho 
em um controlador de pressão automatizado

O 8270A e o 8370A são contro-
ladores de pressão pneumática 
automatizados que fazem a calibra-
ção de várias cargas de trabalho 
de sensores de pressão, cobrindo 
duas vezes mais faixa de pressão 
duas vezes mais rápido que outros 
controladores de alta pressão. Dois 
modelos permitem que você equili-
bre preço e desempenho:
• O 8270A mede e controla 

pressões de vácuo a 44 MPa 
(6400 psi). Ele pode ser configu-
rado com faixas tão baixas quanto 
100 kPa (15 psi).

• O 8370A mede e controla pres-
sões da atmosfera a 107 MPa 
(15,500 psi). Ele pode ser configu-
rado com faixas tão baixas quanto 
700 kPa (100 psi).
A tecnologia de controle exclu-

siva da Fluke Calibration permite 
que você utilize estes calibradores 
em pressões baixas ou altas, todas 
no mesmo instrumento. A precisão 
de controle é de 0,002% de faixa 
ativa. 

Amplie a cobertura de carga de 
trabalho para dispositivos cheios de 
gás e líquido utilizando o Sistema 
de prevenção contra contaminação 

(CPS, Contamination Prevention 
System) opcional.

Controle de rejeição de 
100:1 
Uma faixa de pressão 100 vezes 
menor do que a escala total 
atenderá às especificações sem 
reduzir o fornecimento de pressão. 
Por exemplo, um 8370A com um 
módulo de faixa alta de 70 MPa 
(10,000 psi) e um módulo de faixa 
baixa de 700 kPa (100 psi) serão 
capazes de controlar as pressões 
abaixo de 700 kPa (100 psi) para 
até ±0,014 kPa (0,002 psi) sem 
reduzir o fornecimento de pressão.

Opções flexíveis de 
configuração
O 8270A e o 8370A são sistemas 
modulares que podem ser confi-
gurados com até cinco módulos de 
medição ao mesmo tempo, de modo 
que podem manusear alta pressão, 
baixa pressão e o que estiver no 
meio. Três famílias de módulos 
oferecem três níveis de desempe-
nho que permitem configurar um 
sistema que atenda à suas necessi-
dades de precisão e valor.
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Bom:  
Módulos de medição de pressão PM2000

Melhor:  
Módulos de medição de pressão PM500

Ideal:  
Módulos de medição de pressão PM600

•  A especificação de 0,02% de escala total 
é ideal para calibrar ou testar medidores 
de pressão com mostrador analógico, 
transmissores de menor precisão ou 
pressostatos

•  O design de silicone resistente do sensor de 
pressão permite um controle de pressão mais 
rápido

•  O preço econômico facilita a compra de 
módulos de back-up, garantindo que você 
nunca fique sem calibração

•  O sensor de pressão de silicone altamente 
caracterizado e linearizado oferece um modo 
econômico de fazer medições de pressão 
precisas

•  A incerteza da medição de leitura de 0,01% 
de 50% a 100% para a maioria das faixas 
permite uma cobertura mais ampla de carga 
de trabalho

•  Mais de 45 faixas, de pressões baixas até 
20 MPa (3.000 psi) para escolher. Sua 
aplicação está coberta com essa ampla 
flexibilidade de configurações.

•  A tecnologia de calibração Quartz 
Reference Pressure Transducer (Q-RPT) 
oferece medição precisa com estabilidade 
duradoura

•  A incerteza da medição de leitura de 0,01% 
de 30% a 100% de amplitude dos módulos 
permite uma cobertura extremamente 
ampla das cargas de trabalho

•  Barômetro integrado incluído com módulos 
de modo absoluto, permitindo que sejam 
usados em modo absoluto e manométrico

Substituições modernas para 
testadores de peso morto e 
comparadores hidráulicos

Segurança: a prioridade 
número um
A segurança é a principal priori-
dade no design e na fabricação 
de nossos produtos de pressão, 
especialmente os controladores 
pneumáticos de alta pressão. O 
8270A e o 8370A atendem a todos 
os padrões de segurança adequa-
dos. Cada unidade é equipada com 
proteção contra sobrepressão, bem 
como um botão de cancelamento 
no painel frontal. Ao pressionar o 
botão de cancelamento, a pressão 
de teste é solta e retorna à unidade 
a uma condição segura. Além disso, 
um acessório de válvula de cance-
lamento permite a saída de ar mais 
rápida e direta, bem como libera-
ção automatizada no caso de queda 
de energia. O gás de alta pressão 
tem mais energia armazenada do 
que o óleo de alta pressão, mas é 
uma opção segura nas condições 
certas. Ao utilizar um 8270A ou um 
8370A com os acessórios disponí-
veis, você obtém operação segura 
com um meio de pressão limpo.

Calibração sem risco de 
contaminação
O 8270A e o 8370A, em conjunto 
com um CPS opcional, podem 
calibrar tanto dispositivos cheios de 
gás, quanto cheios de líquido sem 
preocupar-se com contaminação. 
Com sua ampla cobertura de faixa 
de pressão, um controlador pode 
realizar a tarefa que costumava 
exigir dois padrões separados.

Padrões de alta pressão fáceis 
de usar
Os controladores de pressão auto-
matizados estão entre os padrões 
de pressão mais fáceis e mais 
simples de usar. O controle e a 
medição de pressão são tão simples 
quanto digitar a pressão necessária 
e pressionar Enter. Ao contrário 
de testadores de peso morto, não 
é necessário girar pesos em uma 
velocidade específica ou calcular 
correções de gravidade e tempera-
tura. Ao contrário de comparadores 
de pressão, o processo pode ser 
totalmente automatizado e a esta-
bilidade é alcançada e mantida em 
uma fração do tempo.

Flexibilidade para manusear 
uma ampla variedade de 
aplicações e cargas de 
trabalho
O 8270A e o 8370A podem ser 
configurados com classes diferentes 
de módulos com diferentes faixas 
de pressão. Isso oferece flexibili-
dade de lidar com uma variedade 
de aplicações e cargas de trabalho. 
Incertezas de leitura de até 0,01% 
estão disponíveis na ampla maioria 
da faixa, tornando-o um substi-
tuto ideal para testadores de peso 
morto.

Uma solução acessível que 
pode crescer de acordo com 
seus requisitos
Com a ampla cobertura de faixa de 
pressão, o 8270A e o 8370A podem 
substituir vários padrões de uma 
só vez. Graças ao design modular, 
as faixas de pressão e os recursos 
podem ser adicionados a qualquer 
momento, permitindo baixo custo 
de entrada em nome de expansão 
no futuro, com crescimento con-
forme suas necessidades.

Ideal para caracterização 
ou calibração em linhas de 
produção 
Não importa se você fabrica gran-
des lotes de sensores de pressão 
de baixo custo, ou sensores de 
pressão caros, personalizados para 
o setor aeroespacial e outras apli-
cações de missão crítica, o 8270A 
e o 8370A são ideais para uso na 
linha de produção.
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O design robusto fornece 
desempenho de controle 
insuperável 
O 8270A e o 8370A aproveitam a 
tecnologia exclusiva de controle de 
pressão, desenvolvida inicialmente 
para manusear algumas das aplica-
ções de calibração de pressão mais 
rigorosas. Essa tecnologia fornece 
desempenho de controle insuperá-
vel em uma ampla faixa de pressão 
com ciclo de vida útil estendido, 
reduzindo o tempo de inatividade e 
os custos de manutenção.

A modularidade faz com que 
a manutenção seja simples 
como um encaixe
O 8270A e o 8370A aproveitam 
o design de plataforma modular 
da Fluke Calibration. Os módulos 
de medição e controle podem ser 
facilmente removidos pelo painel 
frontal para simplificar a manuten-
ção ou reorganizar os requisitos.

O controle de velocidade 
atende às demandas de um 
ambiente de fabricação
Com tempos de ponto de ajuste de 
30 segundos, o 8270A e o 8370A 
podem controlar pressões mais 
rápido do que os controladores de 
alta pressão tradicionais. 

Suporte para comunicação 
remota e automação
O 8270A e o 8370A dão suporte à 
comunicação remota de RS-232, 
GPIB, USB e conexões ethernet. 
Utilizando o protocolo SCPI nativo 
ou uma variedade de módulos de 
emulação, os controladores podem 
ser usados em uma variedade de 
processos automatizados.

Operação limpa de 100 MPa 
(15.000 psi) 
O amplo controle de faixas de 
pressão permite que você utilize 
a mesma estação de teste para 
trabalhos de pressão baixa, média 
ou alta. Ao utilizar o controlador 
de pressão pneumático em seu 
processo de produção, é possível 
fornecer aos clientes um produto 
limpo, livre de contaminação de 
óleo.

Automatize com o software 
COMPASS™
O software COMPASS for Pressure 
permite automatizar o 8370A e o 
8270A e executar sequências de 
calibração de pressão completas 
em uma ou diversas unidades sob 
teste (DUTs). O 8270A e o 8270A 
também apresentam uma interface 
remota completa que permite o 
uso com software personalizado ou 
outro equipamento de aquisição de 
dados.

Suporte e serviço quando 
você precisar
A Fluke Calibration oferece servi-
ços de teste, reparo e calibração 
para atender a suas necessidades 
de forma rápida e com um custo 
justo, mantendo, ao mesmo tempo, 
o alto nível de qualidade esperado. 
Nossos laboratórios de calibração 
de pressão são certificados para 
conformidade com a norma ISO 
17025 e mantemos instalações 
globais de calibração e reparo.

Tenha tranquilidade e 
tempo de atividade com o 
Gold CarePlan
O Priority Gold Instrument CarePlan 
oferece tranquilidade e máximo 
tempo de atividade com as pessoas 
que conhecem melhor o produto 
da Fluke. Inclui calibração anual 
expressa e garantia estendida para 
ajudá-lo a reduzir o tempo de ina-
tividade em questão de 1 semana 
e obter o melhor desempenho de 
seus instrumentos. Escolha entre 
CarePlans de um ano, três anos ou 
quatro anos.

Opções de treinamento 
ajudam você a obter o 
melhor de seu investimento
A Fluke Calibration patrocina cursos 
de calibração de pressão e de fluxo 
para profissionais de calibração 
iniciantes e experientes em nossa 
instalação no Phoenix, Arizona. 
Também apresentamos uma série 
de webinars gratuitos sobre uma 
variedade de tópicos de calibração 
de pressão. Se precisar de treina-
mento para ajudá-lo a manter sua 
frota de controladores de pres-
são, podemos ajudá-lo com isso 
também. 1 Os prazos prioritários de envio variam de acordo com 

o país. Entre em contato com seu representante local de 
vendas da Fluke Calibration para obter detalhes.

Instrument CarePlan
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O grande display principal permite 
visualizar e editar facilmente as 
informações importantes.

Um teclado simples, do tipo 
calculadora, facilita a rápida 
inserção de valores.

Faça ajustes menores da pressão 
com a "Jog Wheel", ideal para 
a calibração de medidores de 
mostrador analógico.

O botão de cancelamento 
no painel frontal permite 
abertura rápida em 
situações de emergência.

Para acessar os módulos de 
medição e controle, abra o painel 
frontal. Os módulos são fáceis de 
substituir, mesmo quando o 8270A 
ou o 8370A está montado em rack.

Display de tela sensível ao 
toque com nove opções de 
idiomas, com uma estrutura 
do menu intuitiva e de fácil 
leitura que permite o acesso a 
qualquer recurso pressionando 
quatro botões.

Gráficos em tempo 
real facilitam visuali-
zar a estabilidade da 
pressão ou o status 
do procedimento.
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Teste de chaveamento — O 
8270A e o 8370A têm capacidade 
incorporada de ler o estado de uma 
chave de pressão, o que permite o 
teste de laço fechado de chaves de 
pressão.

O modo de sistema permite que 
várias unidades sejam conectadas 
entre si, oferecendo o que há 
de mais moderno com relação à 
amplitude de faixa.

Os acionadores de válvula externos 
permitem que usuários criem 
sistemas personalizados e totalmente 
automatizados e que operem acessórios 
como o Sistema de prevenção contra 
contaminação (CPS) opcional.

Conector USB Conector Ethernet

Conector GPIBUm kit de montagem em rack 
opcional permite que o 8270A e o 
8370A seja instalado em um rack 
padrão de 19 pol.

Conector RS-232
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Especificações resumidas

Especificações gerais

Rede elétrica

Requisitos de energia 100 V CA a 240 V CA, 47 Hz a 63 Hz

Fusível T3.15 A 250 V CA

Consumo máximo de energia 100 W

Ambiente

Faixa de temperatura ambiente operacional 15 °C a 35 °C

Temperatura de armazenamento -20 °C a 70 °C

Umidade relativa Operação: <80% a 30 °C, <70% a 40 °C

Armazenamento: <95%, sem condensação. Após longo período de armazenamento em con-
dições de alta temperatura e umidade, pode ser necessário um período de quatro dias para a 
estabilização da energia.

Vibração MIL-T-28800E

Altitude (operacional) <3.000 m

Tempo de aquecimento Quinze minutos após o acionamento ou a instalação do módulo, com itens armazenados ante-
riormente dentro da faixa de temperatura ambiente operacional

Conformidade

Proteção contra entrada IEC 60529: IP20

Segurança IEC 61010-1, Categoria de instalação II, Grau de poluição 2

Compatibilidade eletromagnética (EMC)

IEC 61326-1
(ambiente EM controlado)

IEC 61326-2-1; CISPR 11: Grupo 1, Classe A

Equipamento do grupo 1 gerou intencionalmente e/ou usa energia de radiofrequência acoplada 
de forma condutora, que é necessária para o funcionamento interno do próprio equipamento.

Os equipamentos da Classe A são equipamentos adequados para o uso em todos os estabeleci-
mentos, exceto domésticos e os diretamente conectados a uma rede com fonte de alimentação 
de baixa tensão, que alimenta edifícios usados para fins domésticos.

As emissões que excedem os níveis exigidos pela CISPR 11 podem ocorrer quando o equipa-
mento está conectado a um objeto de teste. O equipamento pode não estar em conformidade 
com os requisitos de imunidade do 61326-1 quando cabos de teste e/ou sondas de teste 
estiverem conectados.

EUA (FCC) 47 CFR 15 subparte B, esse produto é considerado um dispositivo isento de acordo com a 
cláusula 15.103

Coreia (KCC) Equipamento de Classe A (Equipamento para transmissão e comunicação industrial)
Este produto atende aos requisitos de equipamentos industriais de ondas eletromagnéticas 
(Classe A) e o vendedor ou usuário deve observar essas informações. Este equipamento é indi-
cado para uso em ambientes comerciais e não deve ser usado em residências.

Dimensões e peso

Dimensões

Altura 147 mm (5,78 pol.)

Largura 452 mm (17,79 pol.)

Comprimento 488 mm (19,2 pol.)

Dimensões da montagem em rack Rack 3U–19 pol.

Peso

Somente chassi 13 kg (28,5 lb)/15 kg (35,25 lb)

Interfaces de comunicação

Interfaces remotas primárias IEEE, Ethernet, RS232, USB

Conexão do sistema Suporta interconexão de 2 ou 3 sistemas

Conexão de teste de chaveamento Conector padrão BNC:

Acionamento isolado de 24 V CC nominal

Conexão ao terra do chassi máximo 30 V CC w.r.t.

Acionamentos auxiliares 4 acionadores de solenoide externos
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Especificações de desempenho
As especificações de desempenho descrevem a incerteza instrumental absoluta do produto. As especificações incluem todos os 
componentes de erro relevantes (linearidade, histerese, reprodutibilidade, resolução, incerteza da medição padrão de referência, 
desvio em um ano e efeitos da temperatura). As especificações são fornecidas a um nível de confiança de 95%, k = 2.

Tabela 1. Especificações de medição do módulo de PM200 e PM230 (as especificações são válidas de 15 °C a 35 °C)2

Modelo Faixa  
(unidades do SI)1

Faixa  
(unidades 
imperiais)

Modo de medição2 1 ano
Incerteza instrumental
(% FS a menos que 
detalhado de outra 
forma)

Incerteza de precisão
(% FS)

PM200-BG100K3 -100 kPa a 100 kPa -15 a 15 psi medidor bidirecional 0,02 0,01

PM200-A200K3 2 kPa a 200 kPa 0,3 psi a 30 psi absoluta 0,1 0,02

PM200-BG200K3 -100 kPa a 200 kPa -15 psi a 30 psi medidor bidirecional 0,02 0,01

PM200-BG250K3 -100 kPa a 250 kPa -15 psi a 36 psi medidor bidirecional 0,02 0,01

PM200-G400K3 0 kPa a 400 kPa 0 psi a 60 psi medidor 0,02 0,01

PM200-G700K 0 kPa a 700 kPa 0 psi a 100 psi medidor 0,02 0,01

PM200-G1M 0 MPa a 1 MPa 0 psi a 150 psi medidor 0,02 0,01

PM200-G1.4M 0 MPa a 1,4 MPa 0 psi a 200 psi medidor 0,02 0,01

PM200-G2M 0 MPa a 2 MPa 0 psi a 300 psi medidor 0,02 0,01

PM200-G2.5M 0 MPa a 2,5 MPa 0 psi a 360 psi medidor 0,02 0,01

PM200-G3.5M 0 MPa a 3,5 MPa 0 psi a 500 psi medidor 0,02 0,01

PM200-G4M 0 MPa a 4 MPa 0 psi a 580 psi medidor 0,02 0,01

PM200-G7M 0 MPa a 7 MPa 0 psi a 1.000 psi medidor 0,02 0,01

PM200-G10M 0 MPa a 10 MPa 0 psi a 1.500 psi medidor 0,02 0,01

PM200-G14M 0 MPa a 14 MPa 0 psi a 2.000 psi medidor 0,02 0,01

PM200-G20M 0 MPa a 20 MPa 0 psi a 3.000 psi medidor 0,02 0,01

PM200-G28M 0 MPa a 28 MPa 0 psi a 4.000 psi medidor 0,02 0,01

PM200-G35M 0 MPa a 35 MPa 0 psi a 5.000 psi medidor 0,02 0,01

PM200-G40M 0 MPa a 40 MPa 0 psi a 6.000 psi medidor 0,02 0,01

PM230-G704 0 MPa a 70 MPa 0 psi a 10.000 psi medidor 0,02 0,01

PM230-G100M4 0 MPa a 100 MPa 0 psi a 15.000 psi medidor 0,015% FS + 0,02% da 
leitura

0,015

Observações
1. Os módulos do modo do medidor PM200 e PM230 suportam medição do modo absoluto quando usados com um módulo de referência barométrico. 

A incerteza instrumental para módulos do modo manométrico usados no modo absoluto pela adição de um módulo de referência barométrica é 
calculada como a incerteza da raiz quadrada da soma dos quadrados do módulo do modo manométrico mais a incerteza do módulo de referência 
barométrica. A incerteza para o modo do medidor assume zeragem da rotina, que é o modo de operação padrão, quando usada em um chassi. A 
incerteza dos módulos do modo absoluto inclui uma estabilidade de zero de um ano. Essa especificação pode ser reduzida a 0,05% de escala total 
se o módulo PM200 for zerado de modo contínuo para remover o componente de estabilidade de zero de 1 ano.

2. Para módulos com escala total <28 MPa (4,000 psi) e temperaturas de 15 °C a 18 °C e 28 °C a 35 °C, adicione 0,003% FS/°C.
3. Pode ser usado somente com o 8270A.
4. Pode ser usado somente com o 8370A.



8  Fluke Calibration     Controladores/calibradores de pressão modular 8270A e 8370A

Tabela 2. Especificações de medição do módulo de PM500 (as especificações são válidas de 15 °C a 35 °C)

Modelo Faixa (unidades do 
SI)

Faixa  
(unidades 
imperiais)

Modo de 
medição2

1 ano
Incerteza 
instrumental
(% da leitura 
ou % da escala 
total, o que for 
maior) a menos 
que detalhado de 
outra forma

Desvio instru-
mental zero 
em um ano
% da escala 
total, RSS 
com incerteza 
instrumental 
de um ano1

Incerteza de 
precisão
(% da leitura ou 
% de escala total, 
o que for maior)

PM500-G100K3 0 kPa a 100 kPa 0 psi a 15 psi medidor 0,01 ou 0,005 - 0,007 ou 0,0035

PM500-G200K3 0 kPa a 200 kPa 0 psi a 30 psi medidor 0,01 ou 0,005 - 0,007 ou 0,0035

PM500-G250K3 0 kPa a 250 kPa 0 psi a 36 psi medidor 0,01 ou 0,005 - 0,007 ou 0,0035

PM500-G350K3 0 kPa a 350 kPa 0 psi a 50 psi medidor 0,01 ou 0,005 - 0,007 ou 0,0035

PM500-G400K3 0 kPa a 400 kPa 0 psi a 60 psi medidor 0,01 ou 0,005 - 0,007 ou 0,0035

PM500-G600K3 0 kPa a 600 kPa 0 psi a 90 psi medidor 0,01 ou 0,005 - 0,007 ou 0,0035

PM500-G700K 0 kPa a 700 kPa 0 psi a 100 psi medidor 0,01 ou 0,005 - 0,007 ou 0,0035

PM500-BG1M -100 kPa a 1000 kPa -15 psi a 150 psi medidor 
bidirecional

0,01 ou 0,005 - 0,007 ou 0,0035

PM500-BG1.4M -100 kPa a 1400 kPa -15 psi a 200 psi medidor 
bidirecional

0,01 ou 0,005 - 0,007 ou 0,0035

PM500-BG2M -100 kPa a 2000 kPa -15 psi a 300 psi medidor 
bidirecional

0,01 ou 0,005 - 0,007 ou 0,0035

PM500-BG2.5M -100 kPa a 2500 kPa -15 psi a 400 psi medidor 
bidirecional

0,01 ou 0,005 - 0,007 ou 0,0035

PM500-BG3.5M -100 kPa a 3500 kPa -15 psi a 500 psi medidor 
bidirecional

0,01 ou 0,005 - 0,007 ou 0,0035

PM500-BG4M -100 kPa a 4.000 kPa -15 psi a 600 psi medidor 
bidirecional

0,01 ou 0,005 - 0,007 ou 0,0035

PM500-BG7M -100 kPa a 7.000 kPa -15 psi a 1.000 psi medidor 
bidirecional

0,01 ou 0,005 - 0,007 ou 0,0035

PM500-BG10M -100 kPa a 10.000 kPa -15 psi a 1.500 psi medidor 
bidirecional

0,01 ou 0,005 - 0,007 ou 0,0035

PM500-BG14M -100 kPa a 14.000 kPa -15 psi a 2.000 psi medidor 
bidirecional

0,01 ou 0,005 - 0,007 ou 0,0035

PM500-BG20M -100 kPa a 20.000 kPa -15 psi a 3.000 psi medidor 
bidirecional

0,01 ou 0,005 - 0,007 ou 0,0035

PM500-BA120K4 60 kPa a 120 kPa 8 psi a 17 psi absoluta 0,01% da leitura 0,05 0,005% da leitura

PM500-A120K4 0,08 kPa a 120 kPa 0,01 psi a 16 psi absoluta 0,01 ou 0,005 0,05 0,007 ou 0,0035

PM500-A160K3 0,08 kPa a 160 kPa 0,01 psi a 23 psi absoluta 0,01 ou 0,005 0,05 0,007 ou 0,0035

PM500-A200K3 0,08 kPa a 200 kPa 0,01 psi a 30 psi absoluta 0,01 ou 0,005 0,05 0,007 ou 0,0035

PM500-A350K 0,08 kPa a 350 kPa 0,01 psi a 50 psi absoluta 0,01 ou 0,005 0,03 0,007 ou 0,0035

PM500-A700K 0,08 kPa a 700 kPa 0,01 psi a 100 psi absoluta 0,01 ou 0,005 0,025 0,007 ou 0,0035

PM500-A1.4M 0,035 MPa a 1,4 MPa 5 psi a 200 psi absoluta 0,01 ou 0,005 0,015 0,007 ou 0,0035

PM500-A2M 0,07 MPa a 2 MPa 10 psi a 300 psi absoluta 0,01 ou 0,005 0,015 0,007 ou 0,0035

(% de escala total 
+ % de leitura)

(% de escala total 
+ % de leitura)

PM500-NG100K3 -100 kPa a 0 kPa -15 psi a 0 psi medidor 
negativo

0,01 + 0,01 - 0,005 + 0,005

PM500-BG100K3 -100 kPa a 100 kPa -15 psi a 15 psi medidor 
bidirecional

0,01 - 0,005

PM500-BG200K3 -100 kPa a 200 kPa -15 psi a 30 psi medidor 
bidirecional

0,01 - 0,005
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PM500-BG250K3 -100 kPa a 250 kPa -15 psi a 36 psi medidor 
bidirecional

0,01 - 0,005

PM500-BG350K -100 kPa a 350 kPa -15 psi a 50 psi medidor 
bidirecional

0,01 - 0,005

PM500-BG400K -100 kPa a 400 kPa -15 psi a 60 psi medidor 
bidirecional

0,01 - 0,005

PM500-BG700K -100 kPa a 700 kPa -15 psi a 100 psi medidor 
bidirecional

0,01 - 0,005

Observações
1. Para PM500s absolutos, a Estabilidade de 1 ano pode ser eliminada com uma técnica de zeragem descrita no manual do operador. Se não for 

respeitada, a Especificação de 1 ano é:

2. Os módulos do modo do medidor PM500 são compatíveis com a medição do modo absoluto quando usados com um módulo de referência 
barométrico. A incerteza instrumental para módulos do modo manométrico usados no modo absoluto pela adição de um módulo de referência 
barométrica é calculada como a incerteza da raiz quadrada da soma dos quadrados do módulo do modo manométrico mais a incerteza do 
módulo de referência barométrica. A incerteza do modo manométrico presume que a rotina seja zerada, o que é o modo de operação padrão 
quando usado em um chassi.

3. Pode ser usado somente com o 8270A.
4. Para chassi de 8x70A, o PM500-A120K pode ser utilizado apenas como um barômetro para ativar PMMs do modo de medição para medir a 

pressão absoluta, como uma referência de AutoZero para faixas A1.4 e A2 M

Tabela 3. Especificações de medição do módulo de PM600 e PM630 (as especificações são válidas de 15 °C a 35 °C)

Modelo Faixa do modo 
absoluto (unidades 
do SI)

Faixa do modo 
absoluto
(unidades 
imperiais)

Faixa do modo 
manométrico
(unidades do SI) 

Faixa do modo 
manométrico
(unidades 
imperiais)

1 ano
Incerteza 
instrumental
(% da leitura 
ou % da escala 
total, o que 
for maior, a 
menos que 
detalhado de 
outra forma)

Incerteza de 
precisão
(% da leitura 
ou % da escala 
total, o que for 
maior, a menos 
que detalhado 
de outra forma)

BRM600-
BA100K

70 kPa a 110 kPa 10 psi a 16 psi N/D N/D 0,01% da 
leitura

0,008 ou 0,0024

PM600-A200K3 10 kPa a 200 kPa 1,5 psi a 30 psi -90 kPa a 100 kPa -13,2 psi a 15 psi 0,01 ou 0,0031 0,008 ou 0,0024

PM600-A350K3 10 kPa a 350 kPa 1,5 psi a 50 psi -90 kPa a 250 kPa -13,2 psi a 35 psi 0,01 ou 0,0031 0,008 ou 0,0024

PM600-A700K 18 kPa a 700 kPa 2,6 psi a 100 psi -82 kPa a 700 kPa -12,1 psi a 
100 psi

0,01 ou 0,0031 0,008 ou 0,0024

PM600-A1.4M 0,035 MPa a 1,4 MPa 5 psi a 200 psi -0,065 MPa a 1,4 MPa -10 psi a 200 psi 0,01 ou 0,0031 0,008 ou 0,0024

PM600-A2M 0,07 MPa a 2 MPa 10 psi a 300 psi -0,03 MPa a 2 MPa -5 psi a 300 psi 0,01 ou 0,0031 0,008 ou 0,0024

PM600-A3.5M 0,07 MPa a 3,5 MPa 10 psi a 500 psi -0,03 MPa a 3,5 MPa -5 psi a 500 psi 0,01 ou 0,0031 0,008 ou 0,0024

PM600-A7M ATM 5 a 7 MPa ATM 5 a 1.000 psi 0 MPa a 7 MPa 0 psi a 1.000 psi 0,01 ou 0,0031 0,008 ou 0,0024

PM600-A10M ATM 5 a 10 MPa ATM 5 a 1.500 psi 0 MPa a 10 MPa 0 psi a 1.500 psi 0,01 ou 0,0031 0,008 ou 0,0024

PM600-A14M ATM 5 a 14 MPa ATM 5 a 2.000 psi 0 MPa a 14 MPa 0 psi a 2.000 psi 0,01 ou 0,0031 0,008 ou 0,0024

PM600-A20M ATM 5 a 20 MPa ATM 5 a 3.000 psi 0 MPa a 20 MPa 0 psi a 3.000 psi 0,01 ou 0,0031 0,008 ou 0,0024

PM600-A28M ATM 5 a 28 MPa ATM 5 a 4.000 psi 0 MPa a 28 MPa 0 psi a 4.000 psi 0,01 ou 0,0032 0,008 ou 0,0024

PM600-A35M ATM 5 a 35 MPa ATM 5 a 5.000 psi 0 MPa a 35 MPa 0 psi a 5.000 psi 0,01 ou 0,0032 0,008 ou 0,0024

PM600-A40M ATM 5 a 40 MPa ATM 5 a 6.000 psi 0 MPa a 40 MPa 0 psi a 6.000 psi 0,01 ou 0,0032 0,008 ou 0,0024

PM630-A70M4 ATM 5 a 70 MPa ATM 5 a 10.000 psi 0 MPa a 70 MPa 0 psi a 10.000 psi 0,01 ou 0,0032 0,008 ou 0,0024

PM630-A100M4 ATM 5 a 100 MPa ATM 5 a 15.000 psi 0 MPa a 100 MPa 0 psi a 15.000 psi 0,012 ou 
0,00422

0,01 ou 0,003

( ) )Incerteza instrumental em 1 ano

2
+ X  2

2 (Estabilidade zero em um ano

2

2
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Observações
1. Para módulos PM600s com escala total inferior a 28 MPa, quando usados no modo absoluto, soma da raiz quadrada (RSS) com 0,007% de FS 

(reduzido a k=1 pela raiz quadrada de 3). Esta especificação pode ser reduzida ou eliminada com o uso de um módulo mais estável separado 
como uma referência de AutoZero.

2. Módulos PM600 e PM630, com escalas totais de 28 MPa e maiores, usam um barômetro interno no PMM para corrigir alterações na pressão 
barométrica quando usados no modo de medição e como uma referência de zeragem quando usados em modo absoluto e, portanto, não há 
necessidade de RSS 0,007% FS.

3. Pode ser usado somente com o 8270A.
4. Pode ser usado somente com o 8370A.
5. ATM é qualquer pressão atmosférica de 70 kPa a 110 kPa (10 psi a 16 psi absoluto)

Características operacionais

Especificações do controle

95% dos pontos de ajuste estão dentro dos limites de especificação de condições estabelecidos, conforme calculado pela média mais desvios 
padrão de 1,67 dos dados de teste.

Precisão do controle  
(modo dinâmico)

0,002% de amplitude ou 0,01 kPa, o que for maior

Controle de rejeição 100:1 (típico)

Para atender às especificações de controle, a pressão de fornecimento não deve ser maior que 100 vezes a faixa do módulo de medição. O controle 
de rejeição é definido como a relação entre a pressão de fornecimento fornecida e a pressão de fornecimento adequada para a faixa.

Ponto de controle baixo 1 kPa (0,15 psi) absoluto (somente 8270A)

Medidor 7 kPa (1,0 psi) (8370A, 8270A sem bomba de vácuo)

Tempo de estabilização

O tempo de acomodação é o tempo necessário para estar dentro de 0,005% do ponto de ajuste para passos de 10% em volumes de até 50 cm3 
para todas as pressões >7 kPa absolutas (8270A) ou 7 kPa (8370A) de medidor. O tempo de acomodação pode ser afetado por muitas variáveis, 
incluindo efeitos de temperatura, taxas de fluxo do componente, vazamentos e configurações de volume total.

Módulo de medição de 
pressão (PMM)

Modo dinâmico A* Modo dinâmico B

Faixa < 44 MPa Faixa > 44 MPa Faixa < 44 MPa Faixa > 44 MPa

PM200/PM230 30 segundos 45 segundos 60 segundos 75 segundos

PM500 35 segundos - 60 segundos -

PM600/PM630 45 segundos 60 segundos 60 segundos 75 segundos

*8270A: O tempo de acomodação para pontos de ajuste ≤ 200 kPa absolutos pode exigir 15 segundos adicionais.
 8370A: O tempo de acomodação para pontos de ajuste ≤ 700 kPa de medidor pode exigir 15 segundos adicionais.

Sobreindicação (Dinâmico A) 0,08% da escala total ou 2 kPa (o que for maior)

Sobreindicação (Dinâmico B) 0,008% da escala total ou 2 kPa (o que for maior)

Limites de pressão
Porta de fornecimento 
(8270A/8370A)

Medidor de 48 MPa (7.000 psi) para medidor de 110 MPa (16.000 psi)

Medição mínima de 2 MPa (300 psi) para 8270A e 8370A
Porta de teste 
(8270A/8370A)

Medidor de 44 MPa (6.400 psi) para medidor de 107 MPa (15.500 psi)

Porta de referência 150 kPa (22 psi) absoluto
Porta de abertura 150 kPa (22 psi) absoluto

Válvulas de descompressão/disco de ruptura

A válvula de descompressão da porta de alimentação do chassi 8270A é definida como 52 MPa (7.500 psi)

A alimentação do chassi 8370A tem um disco de ruptura instalado que é projetado para romper a 152 MPa (22.000 psi). A válvula de descompressão 
do coletor de baixa pressão é definida como 52 MPa (7.500 psi).

Módulos com escalas totais ≤44 MPa incluem válvulas de descompressão.

( () )Incerteza instrumental em 1 ano 0,007% de escala total

2 2
+ X  2

2 2
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Informações de pedido

Modelos Descrição

8270A-2-BSP-PCM CONTROLADOR DE PRESSÃO MODULAR, 2 BAIAS, BSP, C/PCM  

8270A-2-NPT-PCM CONTROLADOR DE PRESSÃO MODULAR, 2 BAIAS, NPT, C/PCM  

8270A-2-SAE-PCM CONTROLADOR DE PRESSÃO MODULAR, 2 BAIAS, SAE, C/PCM  

8270A-5-BSP-PCM CONTROLADOR DE PRESSÃO MODULAR, 5 BAIAS, BSP, C/PCM  

8270A-5-NPT-PCM CONTROLADOR DE PRESSÃO MODULAR, 5 BAIAS, NPT, C/PCM 

8270A-5-SAE-PCM CONTROLADOR DE PRESSÃO MODULAR, 5 BAIAS, SAE, C/PCM  

8370A-2-PCM CONTROLADOR MODULAR DE ALTA PRESSÃO, 2 BAIAS, C/PCM

8370A-5-PCM CONTROLADOR MODULAR DE ALTA PRESSÃO, 5 BAIAS, C/PCM

Chassi

8370A-2 CHASSI DO CONTROLADOR MODULAR DE ALTA PRESSÃO, 2 BAIAS, 100 MPA (15.000 PSI) 

8370A-5 CHASSI DO CONTROLADOR MODULAR DE ALTA PRESSÃO, 5 BAIAS, 100 MPA (15.000 PSI)

8270A-2-BSP CHASSI DO CONTROLADOR MODULAR DE PRESSÃO, 2 BAIAS, COLETOR BSP

8270A-2-NPT CHASSI DO CONTROLADOR MODULAR DE PRESSÃO, 2 BAIAS, COLETOR NPT

8270A-2-SAE CHASSI MODULAR DO CONTROLADOR DE PRESSÃO, 2 BAIAS, COLETOR 7/16-20

8270A-5-BSP CHASSI DO CONTROLADOR MODULAR DE PRESSÃO, 5 BAIAS, COLETOR BSP

8270A-5-NPT CHASSI DO CONTROLADOR MODULAR DE PRESSÃO, 5 BAIAS, COLETOR NPT

Módulos de controle
PCM-STD-100M MÓDULO DE CONTROLE DE ALTA PRESSÃO, REJEIÇÃO PADRÃO, 100 MPA (15.000 PSI)

PCM-STD-40M MÓDULO DE CONTROLE DE PRESSÃO, 827X, REJEIÇÃO PADRÃO, 40 MPA (6.000 PSI)

Módulos de pressão

Consulte as Especificações resumidas para conhecer detalhes sobre os módulos de medição de pressão.

Acessórios

Prevenção contra contaminação

CPS-100M SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA CONTAMINAÇÃO DE ALTA PRESSÃO, PORTA/ADAPTA-
DORES DE STD

CPS-40M-HC40 SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA CONTAMINAÇÃO, PORTA/ADAPTADORES DE STD

SPLT-40M COLETOR DE LÍQUIDOS COM PURGA AUTOMÁTICA

Encaixes e cabos/conexões de DUT 

PK-8270-BSP LINHAS E KIT DE CONEXÕES, 8270A BSP

PK-8270-NPT LINHAS E KIT DE CONEXÕES, 8270A NPT

PK-8270-SAE KIT DE ENCAIXES E CABOS, 8270A 7/16-20

PK-8370-100M KIT DE LINHAS E CONEXÕES, 837X

TST-100M ESTAÇÃO DE TESTE DE ALTA PRESSÃO, PORTA/ADAPTADORES DE STD 

TST-40M-HC40 ESTAÇÃO DE TESTE, PORTA/ADAPTADORES DE STD

Tipo de gás de fornecimento

Nitrogênio limpo e seco, hélio, argônio ou ar – Nitrogênio para fins industriais, 99,5%+

Fornecimento de vácuo

Menos de 50 litros por minuto com recurso de autoventilação

O sistema fará a exaustão de gás por meio do sistema de vácuo ao controlar a pressão para baixo. Proteções adequadas são necessárias.
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Fornecimento de pressão/vácuo

GBK-110M KIT DE BOOSTER DE GÁS, 152:1, 110 MPA (16.000 PSI)

GBK-50M KIT DE BOOSTER DE GÁS, 75:1 50 MPA (7.300 PSI)

VA-PPC/MPC-REF-110 CONJUNTO DE BOMBA A VÁCUO, 110 V CA

VA-PPC/MPC-REF-220 CONJUNTO DE BOMBA A VÁCUO, 220 V CA

Estojo para transporte

CASE-PMM ESTOJO DE TRANSPORTE, 3 MÓDULOS PMM

CASE-XX70 ESTOJO PARA TRANSPORTE REUTILIZÁVEL PARA XX70

Calibração/zeragem do módulo

KIT-PMM-CAL-100M KIT DE CALIBRAÇÃO DO MÓDULO DE MEDIÇÃO DE ALTA PRESSÃO

KIT-PMM-CAL-40M KIT DE CALIBRAÇÃO DO MÓDULO DE MEDIÇÃO DE PRESSÃO

CDG-REF-1TORR DIAFRAGMAS MEDIDORES DE CAPACIDADE PARA ZERAR OS MÓDULOS PM500 DO MODO 
ABSOLUTO

PK-PMM-ZERO KIT DE INTERCONEXÃO PARA ZERAR OS MÓDULOS PM500 DO MODO ABSOLUTO

Integração do sistema

RMK-XX70 KIT PARA MONTAGEM EM RACK, 19 POL. DE LARGURA, 3U

PK-VLV-ABORT-100M KIT, VÁLVULA DE CANCELAMENTO DE ALTA PRESSÃO

PK-VLV-ISO-100M KIT, VÁLVULA DE ISOLAMENTO DE ALTA PRESSÃO

PK-VLV-ISO-40M KIT, VÁLVULA DE ISOLAMENTO DE PRESSÃO

6270-SYS-CBL 6270 KIT DE CABO DO SISTEMA

Medição elétrica de DUT

KIT-EMM300 KIT DE MÓDULO DE MEDIÇÃO ELÉTRICA COM BASE DE SUPORTE

DS70-KIT-EMM KIT DE MÓDULO DE MEDIÇÃO ELÉTRICA COM BASE DE SUPORTE

EMM300 MÓDULO DE MEDIÇÃO ELÉTRICA

Kits de vedação de substituição

SK-8270-SERVICE KITS DE VEDAÇÃO, 8270 SERVICE

SK-8370-SERVICE KITS DE VEDAÇÃO, 8370 SERVICE
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