6270A
Pressure Controller/Calibrator
Informações de segurança

Garantia limitada de 1 ano. Consulte a garantia completa no Manual do Operador.

Contatar a Fluke Calibration
Para ver as informações do produto ou fazer o download do Manual do Usuário e suplementos mais recentes do
manual, acesse o site da Fluke Calibration www.flukecal.com.

Introdução

Informações de segurança

O 6270A Pressure Controller/Calibrator Fluke
Calibration (o Produto) mede e controla pressões
pneumáticas de até 20 MPa (3.000 psi) com precisão.
Ele pode ser usado para calibrar, caracterizar ou
testar uma ampla variedade de dispositivos de
medição de pressão, tal como transmissores,
indicadores e interruptores. Seu projeto totalmente
modular fornece uma amplitude de medição extrema
e facilita a manutenção do Produto.

Indicações de Aviso identificam as condições e
procedimentos perigosos ao usuário.

Advertência
Para evitar possíveis choques elétricos,
incêndios ou ferimentos:
• Apenas faça montagens e opere
sistemas de alta pressão se você
conhecer os procedimentos corretos
de segurança. Líquidos de alta
pressão e gases são perigosos e a
energia gerada por eles pode ser
liberada a qualquer momento.
• Leia todas as informações de
segurança antes de usar o Produto.
• Leia todas as instruções
cuidadosamente.
• Não use o Produto próximo a gases
explosivos, vapores ou em ambientes
úmidos ou molhados.
• Não opere este Produto com a tampa
ou o estojo aberto. Pode ocorrer
explosão com tensão perigosa. Os
módulos de pressão podem ser
trocados através do painel dianteiro,
enquanto o Produto estiver ativado.
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Use este Produto somente em
ambientes fechados.
Não coloque o Produto em locais
onde o acesso ao cabo de
alimentação da rede elétrica fique
bloqueado.
Use somente o cabo de alimentação e
o conector de rede elétrica aprovados
para a tensão e configuração do
plugue do seu país e classificado para
o Produto.
Certifique-se de que o condutor de
terra no cabo de alimentação esteja
conectado a um aterramento de
proteção. A interrupção do
aterramento de proteção pode colocar
tensão no chassi podendo levar à
morte.
Substitua o cabo de energia se o
isolamento for danificado ou se
mostrar sinais de desgaste.
Use o Produto apenas conforme as
especificações. Caso contrário, a
proteção fornecida com o Produto
poderá ser comprometida.
Antes do Produto ser usado para
aplicar pressão, verifique a
integridade de todos os componentes
que serão pressurizados e certifiquese de que eles sejam classificados
para a pressão de trabalho adequada.
Não aplique uma tensão maior do que
a nominal entre os terminais ou entre
cada terminal e o fio de aterramento.
Não toque em tensões superiores a
30 V CA RMS, 42 V CA de pico ou 60 V CC.
Não use o Produto se houver algum
indício de funcionamento incorreto.
Desative o Produto se estiver
danificado.
Use somente as peças de substituição
especificadas.
Os reparos ao produto devem ser
feitos somente por um técnico
aprovado.
Não desative intertravamentos de
segurança ou dispositivos de alívio de
pressão.
Use as duas alças para levantar
e transportar o Produto.

Símbolos
Os símbolos usados nos manuais e no Produto são
exibidos abaixo.
Observação
A marcação CE abaixo não se
aplica ao 6270A-NPT-NA,
PM600-A10M-NA, ou PM600A14M-NA.
Símbolos
Símbolo

Descrição



Tensão perigosa. Risco de choque
elétrico.



Perigo. Informações importantes.
Consultar o manual.



Fusível



Terminal de aterramento



Certificado pelo Grupo CSA para as
normas de segurança norte-americanas.



Em conformidade com as diretivas da
União Europeia.



Em conformidade com os padrões
australianos de EMC.



Em conformidade com os padrões sulcoreanos relevantes de compatibilidade
eletromagnética.



Este produto está em conformidade
com os requisitos de marcação da
Diretiva WEEE. A etiqueta afixada
informa que não é possível descartar o
produto elétrico/eletrônico em lixo
doméstico comum. Categoria do
Produto: Com relação aos tipos de
equipamento no Anexo I da Diretiva
WEEE, esse produto é classificado
como um produto de "Instrumentação
de controle e monitoramento" da
categoria 9. Não descarte este produto
no lixo comum.
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Especificações de segurança
Especificações gerais
Requisitos de alimentação........ 100 V CA a 240 V CA, 47 Hz a
63 Hz
Fusível ...................................... T2A 250 V CA
Temperatura
Temperatura de operação
Gama de temperaturas ............. 15 °C a 35 °C
Temperatura de
armazenamento ........................ -20 °C a 70 °C
Umidade relativa (sem condensação)
Operação .................................. <80% a 30 °C, <70% a 40 °C
Armazenamento ....................... <95%, sem condensação. Após
longo tempo de armazenamento
em condições de alta
temperatura e umidade, pode ser
necessário um período de quatro
dias para a estabilização da
energia
Altitude
Operação .................................. <2.000 m
Armazenamento ....................... 0 m a 12.000 m
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 estabelecimentos, 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 equipamento 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.
USA (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 indicado
para uso em ambientes comerciais e não deve ser usado em
residências.
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