729/729 FC
Automatic Pressure Calibrator
Informações de segurança
Garantia limitada de 3 anos.
Consulte a garantia completa no Manual do Usuário.

Acesse o site da Fluke em www.fluke.com.br para ler o manual do
usuário e ver mais informações sobre seu Produto.
Para registrar produtos, acesse o site http://register.fluke.com.
Para exibir, imprimir ou baixar o suplemento mais recente do manual,
visite o site http://us.fluke.com/usen/support/manuals.
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Indicações de Aviso identificam as condições e procedimentos
perigosos ao usuário.

 Cuidado
Para evitar possíveis choques elétricos, incêndios ou
ferimentos:
• Leia todas as informações de segurança antes de usar o
Produto.
• Leia todas as instruções cuidadosamente.
• Não use o produto próximo a gás explosivo, vapor ou em
ambientes úmidos ou molhados.
• Use o Produto apenas conforme as especificações. Caso
contrário, a proteção fornecida com o Produto poderá
ser comprometida.
• 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 ele estiver alterado ou danificado.
• Desative o Produto se estiver danificado.
• Não use o Produto se houver algum indício de
funcionamento incorreto.
• Use os terminais, as funções e as faixas corretas para as
medições.
• Remova todas as sondas, cabos de teste e acessórios
antes de abrir a tampa do compartimento da bateria.
• A tampa do compartimento da bateria deve ser fechada e
trancada antes da operação do produto.
• 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.
• Substitua o cabo de alimentação se o isolamento estiver
danificado ou se o isolamento mostrar sinais de
desgaste.
• Examine o estojo antes de usar o produto. Procure
rachaduras ou partes de plástico ausentes. Inspecione
com atenção o isolamento ao redor dos terminais.
• Não use os cabos de teste se estiverem danificados.
Examine os cabos de teste para verificar a presença de
isolamento danificado, metal exposto ou sinais de
desgaste. Verifique a continuidade do cabo de teste.
• Mantenha os dedos atrás da proteção específica das
sondas.

• 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.
• Remova os sinais de entrada antes de limpar o Produto.
• Use somente as peças de substituição especificadas.
• Os reparos ao produto devem ser feitos somente por um
técnico aprovado.
• Não desmonte nem amasse as células e as embalagens
de bateria.
• As baterias contêm produtos químicos perigosos que
podem causar queimaduras ou explosão. Caso haja
exposição a produtos químicos, limpe o local atingido
com água e procure atendimento médico.
• Não exponha as células e as embalagens de bateria
próximas a altas temperaturas ou fogo. Não os exponha
à luz solar.
• Use somente adaptadores de energia aprovados pela
Fluke para carregar a bateria.
• Desconecte o carregador de bateria e mova o Produto ou
a bateria para um local frio, não inflamável se a bateria
recarregável ficar quente (>50 °C) durante o período de
carga.
• Substitua a bateria recarregável após 5 anos de uso
moderado ou 2 anos de uso pesado. Uso moderado é
definido como recarregada duas vezes por semana. Uso
pesado é definido como totalmente descarregada e
recarregada diariamente.
• Nunca junte os terminais da bateria, pois isso causará
um curto.
• Não desmonte a bateria.
• Os sensores de pressão podem ser danificados e/ou
pode ocorrer lesão física se a aplicação de pressão for
feita incorretamente. Vácuo não deve ser aplicado a
nenhum sensor de pressão do manômetro. O Produto
exibe "OL" quando uma pressão inadequada é aplicada.
Quando "OL" for exibido sob qualquer pressão, a
pressão deve ser reduzida ou ventilada imediatamente
para evitar danos ao Produto ou possível lesão física.
"OL" é exibido quando a pressão excede 110% da faixa
nominal do sensor ou quando o vácuo excede 2 PSI e é
aplicado em sensores de faixa do manômetro. Pressione
 para zerar o sensor de pressão quando for ventilado
para a pressão atmosférica.
• Não aponte a porta de ventilação na direção do operador
durante a ventilação.
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Descrição



AVISO. PERIGO.



AVISO. TENSÃO PERIGOSA. Risco de
choque elétrico.




Pressão



Consulte a documentação do usuário.
Em conformidade com os padrões sulcoreanos relevantes de compatibilidade
eletromagnética.



Em conformidade com as diretivas da
União Europeia.



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



Certificado pelo Serviço do Produto TÜV
SÜD.



Em conformidade com o Appliance
Efficiency Regulation (California Code of
Regulations, Título 20, Seções 1601 a
1608), para sistemas de carregamento da
bateria.



Este produto contém uma bateria de íon de
lítio. A bateria não deve ser descartada
com lixo sólido. As baterias gastas devem
ser descartadas por uma empresa
qualificada de reciclagem ou descarte de
materiais e resíduos perigosos, conforme
as regulamentações locais. Entre em
contato com o Centro de Assistência
Autorizado Fluke para obter informações
sobre reciclagem.
Marca de certificação metrológica chinesa
de instrumentos de medição fabricados na
República Popular da China.





Em conformidade com os padrões de
segurança australianos e de EMC.
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 ambientais

Temperatura de funcionamento ....... -10 °C a +50 °C para medição,
0 °C a 50 °C para controle de
pressão
A bateria só carrega de 0 °C a
40 °C
Temperatura de armazenamento..... -20 °C a +60 °C
Altitude de funcionamento................ 3.000 m
Altitude de armazenamento ............. 13.000 m
Umidade de operação ...................... Sem condensação (< 10 °C)
≤90% umidade relativa
(a 10 °C até 30 °C)
≤75% RH (a 30 °C até 40 °C)
≤45% RH (a 40 °C até 50 °C)

Especificações elétricas

Todas as especificações são válidas até 110% da faixa, exceto fonte
de 24 mA e similar, que são válidas até 100% da faixa.
Limites
mA ................................................ 0 mA a 24 mA
Volts ............................................. 0 V CC a 30 V CC
Resolução
Faixas mA .................................... 1 μA
Faixa de tensão............................ 1 mV
Precisão ........................................... 0,01% ±2 LSD todas as faixas
(a 23 °C ±5 °C)

Segurança
Geral................................................. IEC 61010-1, Grau de poluição
2, IEC 61010-2-030: 30 V máx.
Proteção contra entrada................... IEC 60529: IP54 (com as
vedações da porta
devidamente encaixadas)
Bateria de lítio .................................. IEC 62133, UN 38.3; 14.4 V,
6,7Ah, 97Wh, 4ICR19/66-2
(4s2p) Entrada de carga
19,5 V, 1,6 A

Compatibilidade eletromagnética (EMC)
Internacional ......................IEC 61326-1: Ambiente eletromagnético

básico; CISPR 11: Grupo 1, Classe A
Grupo 1: Equipamento gerou
intencionalmente e/ou usa energia de
radiofrequência acoplada de forma
condutora, que é necessária para o
funcionamento interno do próprio
equipamento.
Classe A: Equipamentos são 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. Podem existir dificuldades
em potencial para garantir a compatibilidade
eletromagnética em outros ambientes, devido
a interferências conduzidas e por radiação.
Cuidado: Esse equipamento não se destina
para uso em ambientes residenciais e pode
não fornecer a proteção adequada para a
recepção de rádio nesses ambientes.
Coreia (KCC).................. Equipamento de Classe A (Equipamento
para transmissão e comunicação
industrial)
Classe A: O equipamento atende aos
requisitos de equipamentos industriais de
ondas eletromagnéticas 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.
USA (FCC) ..................... 47 CFR 15 subparte B. Este produto é
considerado um dispositivo isento de
acordo com a cláusula 15.103 (apenas
versões não FC)

