
Drukkalibratie
Toepassingen en oplossingen



2

selecTieoverzichT Toepassingen

inleiding
Drukmeetinstrumenten in processen leveren essentiële meetgegevens aan de besturingssystemen 
van de processen in de fabriek. De prestaties van drukmeetinstrumenten zijn vaak cruciaal voor 
het optimaliseren van de processen, en voor de juiste werking van de veiligheidssystemen in 
de fabriek.

De bedrijfsomstandigheden voor drukmeetinstrumenten in processen zijn vaak zwaar, waardoor 
de resultaten kunnen verschuiven of veranderen in de loop van de tijd. Er is periodieke verificatie, 
onderhoud en kalibratie nodig om ervoor te zorgen dat deze instrumenten binnen de verwachte 
tolerantiegrenzen blijven.

Er bestaat geen druktestapparaat dat geschikt is voor het onderhoud van elk drukmeetinstrument. 
In deze brochure worden een aantal methoden en verschillende apparaten geïllustreerd voor het 
kalibreren en testen van de meest gangbare meetinstrumenten voor procesdruk.

Modelnummer 754
721/ 

721ex
719 
pro 719 718 717 700g 3130 2700g

deadweight 
Testers

Toepassing
Kalibreren van 
druktransmitters (veld) • • Ideaal • • • •

Kalibreren van 
druktransmitters (testbank) • • • • • •  Ideaal  • 

Kalibreren van HART 
intelligente transmitters Ideaal          

Documenteren van kalibraties 
van druktransmitters Ideaal          

Testen van drukschakelaars 
in het veld Ideaal • • • • •  •   

Testen van drukschakelaars 
op de testbank • • • • • •  Ideaal

Documenteren van testen 
van drukschakelaars Ideaal

Testen van drukschakelaars 
met contacten onder spanning Ideaal          

Testen van een comptabele 
gasstromingscomputer • Ideaal •        

Verifiëren van 
procesmanometers (veld) Ideaal • • • • • •    

Verifiëren van 
procesmanometers (testbank) • • • • • •  • • Ideaal

Registreren van drukmetingen •      Ideaal  •

Testen van 
drukmeetinstrumenten met 
een referentiemanometer

        Ideaal

Druktesten van appendages       Ideaal    

Lektesten 
(registratie drukmetingen) •      Ideaal    

De producten die zijn aangegeven met 'ideaal' zijn het meest geschikt voor een bepaalde toepassing.
Voor het uitvoeren van druktesten met het model 754 is de drukmodule 750P met het juiste bereik vereist.
Het model 753 kan voor dezelfde toepassingen worden gebruikt als het model 754, behalve voor het kalibreren van HART apparatuur.
De modellen 725 en 726 kunnen voor dezelfde toepassingen worden gebruikt als het model 753, behalve voor het documenteren en het testen van 
drukschakelaars met de contacten onder spanning.



3

inhoudsopgave

Toepassingen
Kalibreren van een HART intelligente druktransmitter  ..................4 

Kalibreren van druktransmitters op de testbank ............................ 4 

Testen van drukschakelaars - handmatig ....................................... 8
Testen van drukschakelaars - documentatie ............................... 10
Kalibreren van een comptabele gasstromingscomputer  ........... 12
Verifiëren van procesmanometers, analoog en digitaal  ............ 14
Kalibreren met een drukbalans op de testbank  ......................... 16
Kalibreren met een drukvergelijkingsapparaat op  
de testbank  ...................................................................................... 18
Gebruik een selectie van handpompen en  
testmanometers voor druktesten in het veld................................ 20

producTen
Selectieoverzicht drukinstrumenten ........................................ 22
Fluke 754 .......................................................................................... 23
Fluke 750P ........................................................................................ 23
Fluke 719Pro .................................................................................... 24
Fluke 3130 ........................................................................................ 24
Fluke 717,718,719 .......................................................................... 25
Fluke 721 .......................................................................................... 25
Fluke 700G ....................................................................................... 26
Fluke 2700G ..................................................................................... 26
Intrinsiek veilige drukkalibratie-instrumenten ............................ 27
Selectieoverzicht drukbalansen ................................................ 28
P3000 Pneumatic deadweight tester ............................................ 29
P3100/P3200 Hydraulic deadweight tester ................................. 29
Electronic deadweight testers and  
P5500 Pressure Comparators ......................................................... 30

Toebehoren ..................................................................................... 31
Software ........................................................................................... 32



4

Voorgestelde testinstrumenten

Kalibreren van een HART 
intelligente druktransmitter

Fabrikanten van druktransmitters hebben de nauwkeurigheid 
en de technologie verbeterd, met deze intelligente 
drukmeetapparaten als resultaat. Veel van de conventionele 
kalibratie-apparaten zijn onvoldoende of helemaal niet meer in 
staat om deze zeer nauwkeurige druktransmitters te testen en te 
kalibreren. Er zijn betere testoplossingen nodig.

Voor het verifiëren en documenteren van de prestaties en 
de kalibratie van een intelligente HART druktransmitter kan 
behoorlijk wat apparatuur nodig zijn. Als u deze taak uitvoert 
met een kalibratie-instrument dat geschikt is voor HART, zoals 
de Fluke 754, wordt het werk een stuk eenvoudiger en hoeft 
u minder mee te nemen.
Voordat u het veld ingaat: monteer de drukmodule-adapter op 
de handpomp met een schroefdraadborgmiddel. Als de adapter 
juist op de pomp in gemonteerd, is het wisselen van modules 
met verschillende drukbereiken uiterst gemakkelijk en er is geen 
gereedschap voor nodig. 
Voor het verkrijgen van de benodigde nauwkeurigheid: om 
deze zeer nauwkeurige transmitters te testen moet het standaard 
drukmeetbereik zo goed mogelijk op het te testen apparaat 
worden afgestemd. Gebruik bijvoorbeeld een drukmodule van 
100 psi om een transmitter met een bereik van 100 psi te testen 
en te kalibreren. Volgens industrienormen moet de meetnorm 
4 tot 10 maal nauwkeuriger zijn dan het te testen apparaat, 
waardoor de beste nauwkeurigheid in de klasse noodzakelijk is.

De Fluke 754 maakt gebruik van de 750P-serie drukmodules en 
is uitgerust met ingebouwde HART functionaliteit, waarmee slimme 
afstellingen van transmitters kunnen worden uitgevoerd. Er kunnen 
ook transmitterprestaties mee worden gedocumenteerd vóór en na 
de kalibratie, en goedkeur/afkeur-fouten mee worden berekend.

Fluke 754 
Documenting Process 
Calibrator-HART

Zie pag. 23

Fluke 750P Series 
Pressure Modules

Zie pag. 23

Fluke 700G 
Precision Pressure 
Gauge Calibrator

Zie pag. 26

Fluke 700PTP-1 
Pneumatic Test Pump

Zie pag. 31
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Het kan soms nodig zijn om de 
meetsensor van een transmitter 
meerdere malen af te stellen. 
Het is van cruciaal belang dat 
de drukmodule op nul wordt 
gesteld voordat deze wordt 
getest en ingesteld. Voor de 
beste instelresultaten:
• Kies de trimtoets direct na 

het indrukken van Fetch 
(ophalen) voor het ophalen 
van de drukmeting, voordat de 
drukmeting wijzigt. 

• Wacht, voor de beste 
meetresultaten, tot de gemeten 
mA- drukwaarden tot rust 
zijn gekomen. 

• Voordat u het veld ingaat moet 
de druktestopstelling in de 
werkplaats worden gecontroleerd 
op lekkages, en moet de 
drukmodule-adapter op de 
handpomp worden gemonteerd. 

• Als de volle schaal van de 
transmitter minder is dan 
25% van de volle schaal van 
de drukmodule, moet een 
drukmodule met een lager 
meetbereik worden gekozen om 
de beste resultaten te verkrijgen. 

• Voor het uitvoeren van kalibraties 
bij hogere druk met een 
hydraulische pomp moet de juiste 
vloeistof worden gebruikt, zoals 
minerale olie of gedeïoniseerd 
water. Gewoon kraanwater laat 
afzettingen achter in de pomp en 
veroorzaakt een foutieve werking, 
lekken of moeilijkheden bij 
het vullen. 

• Als de goedkeur/afkeur-
nauwkeurigheid is ingesteld 
op het meetbereik van de 
transmitter, moet de transmitter 
worden gekalibreerd als de 
fouten groter zijn dan 25% van 
het meetbereik. 

• Als de fouten kleiner zijn dan 
25% van het meetbereik, is het 
beter om de transmitter niet te 
kalibreren, omdat deze daardoor 
minder nauwkeurig kan worden.

Isoleer de transmitter van het proces en de lusbedrading. Laat de 
bedrading intact bij het meten van het mA-signaal over de diode van  
de transmitter. Onthoud dat deze methode niet de beste nauwkeurigheid 
in de mA-meting oplevert. 

Sluit de pennen voor mA-metingen van de 754 aan op de transmitter.

Sluit de kabel van de drukmodule aan op de 754 en sluit de 
transmittertestslang van de handpomp aan op de transmitter. 

Druk op de HART-knop op het kalibratie-instrument om de configuratie 
van de transmitter weer te geven. 

Druk nogmaals op HART, waarna de juiste combinatie van meting/
bron voor de test door het kalibratie-instrument wordt voorgesteld. Voor 
het documenteren van de kalibratie moet op As-found (aangetroffen) 
worden gedrukt, moeten de testtoleranties worden ingevoerd en moeten 
de aanwijzingen worden opgevolgd. Als het gemeten mA-sigaal op de 
testpunten binnen de toleranties ligt, is de test afgerond. Als dit niet het 
geval is, is een afstelling noodzakelijk. 

Selecteer Adjust (afstellen) en stel het nulpunt, het mA-uitgangssignaal 
en de meetsensor af. 

Selecteer As-Left (achtergelaten) na het afstellen, en documenteer de 
conditie van de transmitter na het afstellen. Als de test slaagt is het 
instellen afgerond.

STAP
1

STAP
2

STAP
3

STAP
4

STAP
5

STAP
6

STAP
7

Het uitvoeren van de test:

Aanvullende informatiebronnen 
Bekijk deze video's en 
toepassingsvoorbeelden van  
Fluke voor meer diepgaande  
informatie over deze toepassing. 

Bekijk de kalibratievideo van intelligente 
druktransmitters op: www.fluke.com/pressurevideo

Kalibratietoepassing van intelligente HART transmitters 
op: www.fluke.com/smarttranappnote

TecH  
TiPS
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Voorgestelde testinstrumenten

Kalibreren van druktransmitters 
op de testbank

Monteurs voeren kalibraties 
uit op een testbank om te 
kunnen garanderen dat de 
kalibraties effectief zijn en niet 
resulteren in een achteruitgang 
van prestaties. Zij controleren 
voor de montage of alle 
onderdelen correct werken, en 
kunnen deze beoordelen bij 
de verdenking van een gebrek 
in een onderdeel. De testbank 
biedt een stabiele omgeving 
voor kalibraties, tevens 
bestaat de mogelijkheid om 
de nauwkeurigste apparatuur 
te gebruiken en worden 
de procesomstandigheden 
afgeschermd tijdens het 
inbedrijfstellen, testen en 
kalibreren van druktransmitters.

Fluke 754 
Documenting Process 
Calibrator-HART

Zie pag. 23

Fluke 3130 Portable 
Pressure Calibrator

Zie pag. 24

Fluke 719Pro Electric 
Pressure Calibrator

Zie pag. 24

P3000 Hydraulic 
Deadweight Testers

Zie pag. 29

Fluke 700PTP-1 
Pneumatic  
Test Pump

Zie pag. 31
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• Door de toepassing van 
onnauwkeurige kalibratie-
instrumenten worden 
de prestaties van de 
transmitter alleen maar 
slechter.

• Door fabrikanten 
wordt aanbevolen om 
precisiekalibratie-
instrumenten te 
gebruiken bij stabiele 
omgevingsomstandigheden 
voor het bereiken van de 
beste resultaten.

• Stel transmitters op de 
testbank in bedrijf, zodat 
beveiligingsinstellingen 
en bescherming tegen 
fouttoestanden kunnen 
worden ingesteld, 
voordat de transmitter 
wordt blootgesteld aan 
procesomstandigheden.

Sluit de transmittertestslang van het kalibratie-instrument aan op 
de transmitter.

Sluit de pennen voor mA-metingen van het kalibratie-instrument aan 
op de transmitter.

Stel de selectieknop voor druk/vacuüm in op de gewenste functie.

Sluit de ontluchtingsknop en de toevoerklep naar de meter.

Voer de druk of het vacuüm vanaf de pomp toe door de pompknop 
ingedrukt te houden totdat de gewenste druk is bereikt.

Corrigeer de druk via de fijninstelling.

Lees de referentiedruk en het momentele stroomuitgangssignaal van 
de transmitter af van het scherm.

Herhaal dit voor alle testpunten. Als het gemeten mA-sigaal op de 
testpunten binnen de toleranties ligt, is de test afgerond. Als dit niet 
het geval is, is een afstelling noodzakelijk.

STAP
1

STAP
2

STAP
3

STAP
4

STAP
6

STAP
7

Het uitvoeren van de test:

extra informatie 
Bekijk deze video's en 
toepassingsvoorbeelden van  
Fluke voor meer diepgaande  
informatie over deze toepassing. 

Hoe een drukbalans moet worden gebruikt
Demonstratie van de Fluke 719 elektrisch drukkalibratie-instrument

Kalibreren van transmitters met de Fluke 750-serie DPC
Kalibreren van HART transmitters 

TecH  
TiPS

STAP
5

STAP
8

7
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Voorgestelde testinstrumenten

Testen van drukschakelaars - 
handmatige benadering

De nauwkeurige kalibratie van 
drukschakelaars is een cruciale 
stap in het waarborgen van 
de proceskwaliteit en van een 
veilige bedrijfsvoering van 
apparatuur. De opstelling is 
vergelijkbaar met het kalibreren 
van manometers, met het 
verschil dat er hierbij een 
spanning of geleiding over een 
aantal schakelaarcontacten 
moet worden gemeten met een 
DMM (digitale multimeter) of 
met het kalibratie-instrument. 
Het doel van de kalibratie is het 
vaststellen en corrigeren van 
fouten van de drukschakelaar 
in de ingestelde waarde en 
in de schakeldifferentie. Met 
kalibratie-instrumenten kunt 
u tijd besparen doordat het 
aantal uit te voeren stappen 
wordt verminderd, en doordat 
u minder apparatuur hoeft 
mee te nemen. Met het 
juiste kalibratie-instrument 
kan het gehele proces 
worden geautomatiseerd.

Fluke 3130-G2M 
Portable Pressure 
Calibrator

Zie pag. 24

Fluke 719Pro Electric 
Pressure Calibrator

Zie pag. 24

Fluke 750P Series 
Pressure Modules

Zie pag. 23

Fluke 700PTP-1 
Pneumatic  
Test Pump

Zie pag. 31

Fluke 754 
Documenting Process 
Calibrator-HART

Zie pag. 23
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Bij het gebruik van een 
Fluke 754 of 3130 voor 
het automatisch kalibreren 
van drukschakelaars, 
moet de toegevoerde druk 
langzaam worden gevarieerd 
aan beide zijden van de 
ingestelde waarde en de 
schakeldifferentie. Op het 
display wordt weergegeven 
of de schakelaar wordt 
gesloten of wordt geopend. 
De werkelijke waarden 
worden geregistreerd.

Ontkoppel het apparaat op een veilige manier van het proces waarin het 
is gemonteerd.

Sluit het kalibratie-instrument of een DMM aan op de 'common' en op het 
normaal geopende aansluitcontact van de drukschakelaar. De DMM of het 
kalibratie-instrument geeft een open circuit aan als geleidbaarheid wordt 
gemeten. Bij het meten van wisselspanning moet er voor worden gezorgd 
dat het apparaat is uitgevoerd met de juiste nominale waarde voor de te 
meten spanning.

Sluit de drukschakelaar aan op een drukbron, zoals een handpomp die is 
aangesloten op een manometer.

Verhoog de druk van de bron in de richting van de ingestelde waarde van 
de drukschakelaar, totdat de schakelaarstatus wijzigt van geopend naar 
gesloten. Als u een DMM gebruikt, moet u de drukwaarde noteren op 
het moment dat deze een gesloten circuit aangeeft. Als u een kalibratie-
instrument gebruikt, wordt deze waarde automatisch opgeslagen. 

Verhoog de druk verder tot de maximale nominale druk is bereikt. 
Laat de druk langzaam dalen totdat de schakelaarstatus weer wijzigt van 
gesloten naar geopend, en registreer de druk.

De druk bij de ingestelde waarde wordt geregistreerd bij stijgende druk.
De schakeldifferentie is het verschil tussen de ingestelde waarde bij een 
stijgende druk, en de terugschakelwaarde bij een dalende druk.

STAP
1

STAP
2

STAP
3

STAP
4

STAP
6

Het uitvoeren van de test:
instellen

Stijgende druk

Dalende druk

Berekening

extra informatie 
Bekijk deze video's en 
toepassingsvoorbeelden van  
Fluke voor meer diepgaande  
informatie over deze toepassing. 

Bekijk de video van een drukschakelaartest op: 
www.fluke.com/pressureswitch

Kalibreren van drukschakelaars met een DPC

TecH  
TiPS

STAP
5

9
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Voorgestelde testinstrumenten

 
Testen van drukschakelaars – gedocumenteerd

De klassieke methoden voor het testen van 
drukschakelaars hebben plaats gemaakt voor 
de nieuwe druktestinstrumenten. Tot op heden 
worden drukschakelaars getest via een op 
een pomp gemonteerde manometer voor het 
aanbrengen en meten van de druk. Met een 
DMM ingesteld op geleidbaarheid wordt het 
openen en sluiten van de schakelaar vastgesteld. 
De monteur die de test uitvoert, moet de op de 
schakelaar opgebouwde druk interpreteren op 
het moment dat de geleidbaarheidspieper afgaat, 

waarmee wordt aangegeven dat de schakelaar 
is gesloten. Het is een werkbare oplossing, 
maar met de nieuwe apparatuur is deze taak 
veel gemakkelijker. 

Met moderne kalibratie-instrumenten 
kan de opgebouwde druk automatisch 
worden geregistreerd op het moment dat de 
schakelaarstatus wijzigt van geopend naar 
gesloten en omgekeerd. Op die manier kunnen 
het in- en uitschakelpunt en de schakeldifferentie 
veel gemakkelijker worden bepaald. 

Fluke 754 
Documenting Process 
Calibrator-HART

Zie pag. 23

Fluke 750P Series 
Pressure Modules

Zie pag. 23

Fluke 700PTP-1 
Pneumatic Test Pump

Zie pag. 31

Fluke 71X Hose 
Kit Accessory

Zie pag. 31
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• Het sleutelwoord voor 
een goede schakelaartest 
is reproduceerbaarheid. 
De beste manier voor het 
bereiken van een goede 
reproduceerbaarheid is om de 
druk naar de drukschakelaar 
slechts langzaam te wijzigen 
als deze in de buurt van de  
in- of uitschakelwaarden komt. 

• Stel tijdens de test vast op 
welk punt schakelaar sluit, en 
zorg ervoor dat de fijninstelling 
van de testpomp voldoende 
instelbereik heeft om de druk 
tot de ingestelde waarde te 
variëren. Op deze manier kan 
de druk langzaam worden 
gevarieerd waardoor een 
nauwkeurige drukinstelwaarde 
van de schakelaar kan  
worden bepaald. Herhaal  
deze procedure voor  
het terugschakelpunt. 

• Door oefening kan de 
fijninstelling van de pomp 
binnen het bereik van 
het drukwaarden van het 
in- en terugschakelpunt 
worden gebracht, 
waarmee een uitstekende 
reproduceerbaarheid van de 
testen wordt bereikt (binnen 
de beperkingen van de 
geteste schakelaar).

TecH  
TiPS

Maak de aansluitingen zoals hierboven is weergegeven om te beginnen 
met het testen van de schakelaar. In dit voorbeeld gaan we spanningsloze 
contacten en geleidbaarheid testen. Selecteer weerstandsmeting voor 
het meten van de geleidbaarheid tijdens de test. Schakel dan naar de 
schermmodus voor de bron en selecteer druk om de met de handpomp 
opgewekte druk weer te geven, die door de drukmodule wordt gemeten. 
Schakel het kalibratie-instrument verder naar de testmodus met 
gescheiden schermen. 
In de volgende stap moet de schakelaar worden beschreven en of deze 
bij omgevingsdruk normaal geopend of normaal gesloten is. De drukloze 
toestand van de schakelaar is de uitschakeltoestand. De inschakeltoestand 
is de gewijzigde toestand van de schakelaar na het opbouwen van druk of 
vacuüm. In dit voorbeeld is de schakelaar normaal geopend, en moet sluiten 
als de opgebouwde druk stijgt tot boven 10 psi. Vervolgens moet de toegestane 
drukvariantie van de inschakeltoestand van de schakelaar en de afmeting 
van de schakeldifferentie worden opgegeven. In dit voorbeeld is de ideale 
inschakelwaarde van de schakelaar gelijk aan 10 psi met een toegestane 
afwijking van +/- 1 psi. De toegestane uitschakelwaarde is vastgelegd met 
de tolerantie voor de schakeldifferentie. In dit geval moet de afschakelwaarde 
meer dan 1 psi lager zijn dan de vastgesteld inschakelwaarde, maar minder 
zijn dan 3 psi onder de vastgestelde inschakelwaarde.
Zodra de testtoleranties volledig zijn vastgelegd kan met de test worden 
begonnen. Verhoog de druk totdat het kalibratie-instrument de drukwaarde 
van het inschakelpunt vastlegt. Verlaag daarna de druk totdat het 
uitschakelpunt is vastgelegd. Herhaal het verhogen en verlagen van de druk 
over het schakelaarbereik totdat de reproduceerbaarheid in de metingen 
van de in- en uitschakeldruk voldoende is geworden. Druk op gereed als de 
resultaten goed zijn om de afkeur/goedkeur-beoordeling van de schakelaar 
te verkrijgen. Als de schakelaar wordt afgekeurd, is kalibratie of vervanging 
van de schakelaar noodzakelijk. Nadat de schakelaar is gekalibreerd 
moet de test worden herhaald om de achtergelaten schakelaartoestand te 
documenteren, voordat de schakelaar weer in bedrijf kan worden genomen. 
Het testresultaat is nu gedocumenteerd en kan worden geüpload naar 
de kalibratiebeheersoftware.

Het uitvoeren van de test:
Met een modern documenterend kalibratie-instrument kunt u het openen en sluiten 
van spanningsloze contacten testen. Als u de Fluke 753 of 754 gebruikt, kunt de 
schakelaar onder spanning laten, waarna het kalibratie-instrument de gemeten 
wijzigingen in de wisselspanning interpreteert als het openen en sluiten van 
de schakelaar. 
Waarschuwing: het is altijd veiliger om een spanningsloos circuit te testen, maar dit 
is niet altijd mogelijk. Daarnaast mogen er geen wisselspanningen hoger dan 300 V 
worden gemeten, omdat dit de maximale nominale waarde is voor de 75X-familie. 
Driefasencircuits met een wisselspanning van 480 V moeten spanningsloos worden 
gemaakt en worden afgekoppeld voor het uitvoeren van testen met de 75X-familie.

extra informatie 
Bekijk deze video's en 
toepassingsvoorbeelden van  
Fluke voor meer diepgaande  
informatie over deze toepassing. 

Video drukschakelaar

Toepassingsadvies 
drukschakelaar
Toepassingsadvies 
drukkalibratie

STAP
1

STAP
2

STAP
3
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Voorgestelde testinstrumenten

Kalibreren van een 
comptabele gasstromingscomputer

Voor comptabele gasstromingscomputers, die het 
debiet in leidingen berekenen door meting van 
het drukverschil over de stromingsweerstand, 
zoals een smoorplaat of met een ander 
drukverschilmeetapparaat, is een speciale kalibratie 
nodig zodat deze met een optimale nauwkeurigheid 
kunnen blijven werken. Gasstromingscomputers 
voeren drie verschillende primaire metingen uit 
om het debiet te kunnen berekenen: volumetrische 
stroming (drukverschil over een smoorplaat), de 
statische druk in een leiding en de gastemperatuur. 
Via een berekening wordt met deze gegevens de 
werkelijke massa- en volumestroming berekend van 
het gas dat door de leiding stroomt.

De hiervoor benodigde kalibraties kunnen met drie 
aparte kalibratie-instrumenten worden uitgevoerd 
voor lage druk, hoge druk en temperatuur, of er kan 
gebruik worden gemaakt van een multifunctioneel 
kalibratie-apparaat dat speciaal voor deze taak 
is ontworpen.

Een voorbeeld van een kalibratie-instrument 
dat voor deze taak is bedoeld is de Fluke 721 of 
de 721Ex. Deze is voorzien van twee ingebouwde 
drukbereiken en heeft de mogelijkheid om 
temperatuur te meten. De populairste configuratie 
is 16 psi/1 bar voor lagedruksensor (P1) en 
1500 psi/100 bar of 3.000 psi/200 bar voor de 
hogedruksensor (P2). De temperatuur wordt gemeten 
met een precisie weerstandstemperatuursensor 
(RTD). Het apparaat kan alle drie metingen 
tegelijkertijd weergeven indien gewenst.

Fluke 754 
Documenting 
Process 
Calibrator-HART

Zie pag. 23

Fluke 700G 
Precision Pressure 
Gauge Calibrator

Zie pag. 26

Fluke 721 
Precision Dual 
Range Pressure 
Calibrator

Zie pag. 25

Fluke 750P Series 
Pressure Modules

Zie pag. 23
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Als eerste moet de stromingscomputer van de leiding worden geïsoleerd. 
Deze is normaal gesproken gemonteerd via een aftakkingsstuk met 
5 kleppen. Als dit het geval is, kan de computer worden geïsoleerd door  
het sluiten van de kleppen aan de leidingzijde van het aftakkingsstuk.  
Zorg voor naleving van lokale voorschriften en veiligheidsprocedures bij 
het uitvoeren van deze isolatiewerkstap. Stel de P1-sensor van de 721 in 
op de meetgrootheid inH20 en de P2-sensor op psi. De temperatuursensor 
kan naar wens op graden Celsius of Fahrenheit worden ingesteld.
De kalibratie van de verschildruk bij lage druk wordt uitgevoerd 
met de atmosferische druk als referentie aan de lage zijde. Ontlucht de 
laag-aansluiting van de stromingscomputer of druktransmitter en sluit de 
hogedrukaansluiting van de stromingscomputer of druktransmitter aan op 
de lagedrukpoort (P1) van het kalibratie-instrument.
Sluit de computer (PC) aan op de seriële poort of op de USB-poort van de 
stromingscomputer. Via de PC wordt de gebruiker geïnstrueerd om een 
of meer testdrukwaarden op de stromingscomputer of transmitter aan te 
brengen. Bijvoorbeeld 0, 100 en 200 inH20. Knijp de pomp om dicht bij de 
testdruk te komen en gebruik de fijninstelling voor de laatste afstelling. 
De kalibratie van de statische druk wordt normaal gesproken toegepast 
op dezelfde hogedrukpoort van de stromingscomputer, of op zowel de 
hoge- als de lagedrukpoorten. Zie de instructies van de fabrikant voor meer 
informatie. Sluit de ingang voor de hogedruksensor (P2) aan op de juiste 
poort van de stromingscomputer of transmitter en op de hogedruktestbron. 
Via de PC wordt de gebruiker geïnstrueerd welke druk er via de drukbron 
moet worden aangebracht. 
De temperatuurkalibratie van de temperatuurmeting op de 
stromingscomputer wordt uitgevoerd via een enkel temperatuurpunt 
met de bedrijfstemperatuur van de leiding. Steek de RTD-sonde in de 
testdompelbuis en wacht tot de meting is gestabiliseerd.

Via de PC wordt de gebruiker gevraagd om de door het kalibratie-
instrument gemeten temperatuur in te voeren. Verwijder de RTD-sonde uit 
de testdompelbuis en de kalibratie is voltooid.
Voor stromingscomputers met ingangen van 4 tot 20 mA: Veel 
stromingscomputers maken gebruik van transmitters voor lage druk, statische 
druk en temperatuur voor het omzetten van de gemeten parameters in 
signalen van 4 tot 20 mA. In dat geval moeten deze transmitters mogelijk 
individueel worden gekalibreerd als de testresultaten als onvoldoende 
worden beoordeeld (zie het toepassingsadvies of de video over kalibratie van 
HART transmitters voor meer informatie). De A/D-ingangskaarten (analoog 
naar digitaal) van de stromingscomputer vormen een andere mogelijk bron 
van fouten in deze configuratie. Deze kunnen onafhankelijk worden getest 
met een mA-signaalbron van een luskalibratie-instrument.

STAP
1

STAP
2

STAP
3

STAP
4

Het uitvoeren van de test:

• Zet de fijnafstelling van 
de handpomp altijd in 
de middenstand voordat 
wordt begonnen met een 
drukkalibratie. Daardoor is 
het mogelijk om de druk 
te laten stijgen of te laten 
zakken bij het uitvoeren van 
kleine instelwijzigingen. 

• Bewaar de temperatuursonde 
in een beschermende koffer, 
zoals de ingebouwde opening 
van de zachte koffer van de 
721. De nauwkeurigheid van de 
meetsonde wordt verminderd 
als deze wordt blootgesteld aan 
mechanische spanningen. 

• Wees voorzichtig en sluit 
de P1 lagedrukzijde van het 
kalibratie-instrument niet 
aan bij het uitvoeren van 
kalibraties of metingen bij 
hoge druk. De sensor kan 
beschadigd raken en er 
bestaat gevaar voor breuk, 
waardoor gevaarlijke 
situaties kunnen ontstaan. 

• Het insteken van de 
temperatuursonde voordat 
de drukkalibraties worden 
uitgevoerd, biedt normaal 
gesproken voldoende tijd om 
een stabiele temperatuurmeting 
te bereiken.

extra informatie 
Bekijk deze video's en 
toepassingsvoorbeelden van  
Fluke voor meer diepgaande  
informatie over deze toepassing. 

HART druktransmitters 
en HART intelligente RTD-
transmitters 754 video's 

Toepassingsomschrijving 
comptabele meting
Kalibreren van 
HART transmitters 

TecH  
TiPS
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Voorgestelde testinstrumenten

Verifiëren van procesmanometers, 
analoog en digitaal

Zowel analoge als digitale 
procesmanometers moeten 
worden geverifieerd om fouten 
als gevolg van verschuiving, 
omgeving, voedingsspanning, 
het toevoegen van componenten 
in de uitgangslus en andere 
proceswijzigingen op te sporen. 
Manometers kunnen in het 
veld of op de testbank worden 
geverifieerd. Kalibratie in het 
veld kan tijd besparen en biedt 
bovendien de mogelijkheid om 
fouten in de procesomgeving op te 
sporen. Met een multifunctioneel 
kalibratie-instrument kan 
deze taak door één instrument 
worden uitgevoerd, waardoor 
de taak eenvoudiger wordt. Met 
een documenterend kalibratie-
instrument is het eenvoudiger 
om te voldoen aan procedures, 
gegevens te registreren en de 
resultaten te documenteren. 
Kalibratie op de testbank 
biedt een omgeving waarin 
de manometer kan worden 
gereinigd, geïnspecteerd, getest 
en opnieuw worden gecertificeerd 
in referentie-omstandigheden, 
waardoor het resultaat zo 
nauwkeurig mogelijk wordt.

P5514, or  
P5515 Hydraulic 
Pressure Comparator

Zie pag. 30

2700G Series 
Reference 
Pressure Gauges

Zie pag. 26

2700G Series 
Reference 
Pressure Gauges

Zie pag. 24

Traditional 
and Electronic 
Deadweight Testers

Zie pag. 29-30
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Isoleer de manometer van het proces door gebruik te maken van 
afsluiters, of door de manometer uit het proces te verwijderen. 

Sluit de manometer aan op het kalibratie-instrument of op een 
referentiemanometer. Bij hydraulische manometers is het belangrijk 
om eventuele gassen te verwijderen die zijn achtergebleven in de 
manometer, kalibratie-instrument en aansluitingen, door het systeem te 
vullen en te ontluchten. Laat het systeem korte tijd stabiliseren na het 
aanbrengen van druk. Vergelijk de aanwijzing van de geteste manometer 
met de referentiemanometer of met het kalibratie-instrument.

Bij hydraulische manometers is het belangrijk om het systeem te vullen 
en te ontluchten. Hierdoor worden eventuele gassen verwijderd die 
zijn achtergebleven in de manometer, het kalibratie-instrument en 
de aansluitingen.

Laat de meting korte tijd stabiliseren na het aanbrengen van druk. Bij 
toepassing van een hydraulische handpomp kan het enkele minuten 
duren voordat de druk is gestabiliseerd, vanwege thermodynamische 
effecten van vloeistof.

Vergelijk de aanwijzing van de geteste manometer met de 
referentiemanometer of met het kalibratie-instrument.

STAP
1

STAP
2

STAP
3

STAP
4

STAP
5

Het uitvoeren van de test:

extra informatie 
Bekijk deze video's en 
toepassingsvoorbeelden van  
Fluke voor meer diepgaande  
informatie over deze toepassing. 

TecH  
TiPS
• Veiligheid staat voorop! 

Controleer of de nominale 
waarden van alle fittingen, 
adapters en verbindend 
leidingwerk overeenkomen met 
de toegepaste drukwaarden.

• Denk er aan om tegen analoge 
manometers te tikken bij 
elk meetpunt, vanwege 
de wrijving tussen de 
mechanische onderdelen.

• Het gebruik van gas heeft 
de voorkeur vanwege 
reinheidseisen, maar wees 
voorzichtig wanneer er een 
druk hoger dan 2.000 psi 
wordt opgewekt.

• Volgens industrienormen 
moeten kalibratie-instrumenten 
normaal gesproken een 
nauwkeurigheid hebben die 
4-10 maal hoger is dan die van 
het apparaat dat wordt getest.

• In het veld moeten manometers 
via een aftakkingsstuk of via 
een T-stuk worden aangesloten.

• Maak gebruik van 
adapterhulpstukken als er een 
grote variëteit aan manometers 
moet worden gekalibreerd.

• Beoordeel eerst in welke 
stand een apparaat zich 
tijdens bedrijf bevindt, en 
gebruik een hoekadapter op 
de testbank om daar dezelfde 
stand te realiseren.

• Maak gebruik van een vloeistof/
vloeistof-scheider om vervuiling 
in hydraulische toepassingen 
te voorkomen.

Hoe een drukbalans moet worden gebruikt
Demonstratie van de Fluke 719 elektrisch drukkalibratie-instrument

Kalibreren van transmitters met de Fluke 750-serie DPC
Kalibreren van HART transmitters 

15



De toepassing van een 
drukbalans is een bewezen 
methode voor drukkalibraties. 
Deze wordt doorgaans gekozen 
voor testbanktoepassingen als 
er voor nauwkeurigheid en 
betrouwbaarheid de hoogste 
eisen gelden. Kalibraties worden 
op een testbank uitgevoerd om 
comfortabel te kunnen werken 
en voor het handhaven van 
referentie-omstandigheden. De 
testbank is een comfortabele plek 
voor het reinigen, inspecteren, 
kalibreren en repareren, waar 
alle noodzakelijke uitrusting 
beschikbaar is. Referentie-
omstandigheden zijn 
noodzakelijk voor het bereiken 
van de referentienauwkeurigheid 
van het geteste apparaat 
en het voldoen aan de 
kalibratienormen. De 
referentienauwkeurigheid 
kan worden vereist 
om de noodzakelijke 
onzekerheidsverhoudingen  
van de test te handhaven.

16

Voorgestelde testinstrumenten

Kalibreren met een drukbalans 
op de testbank

P3100, P3200, 
or P3800 Series 
Hydraulic 
Deadweight Tester

Zie pag. 29-30

6531, 6532 Electronic 
Deadweight Tester 

Zie pag. 30

P3000 Series Pneumatic 
Deadweight Tester

Zie pag. 29

Met gebruik van vloeistof: Met gebruik van gas: 
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De manometer moet in dezelfde positie worden gemonteerd (verticaal 
of horizontaal) als in het proces. 

De meetpunten moeten gelijkmatig over het kalibratiebereik 
worden verdeeld. 

Er moeten gekalibreerde gewichten op het instrument worden 
geplaatst, die overeenkomen met de meetpunten. 

Druk wordt opgebouwd met een interne pomp of met een schroefpers, 
totdat de zuiger waarop het gewicht ligt, begint te drijven. 

De zuiger met het gewicht moet met de hand worden gedraaid om de 
wrijving te minimaliseren. 

Als de zuiger drijft, moet de aflezing op het geteste apparaat worden 
vergeleken met de druk die overeenkomt met de som van de 
geselecteerde gewichten.

• Gewichten van drukbalansen 
zijn gekalibreerd zodat deze 
passend zijn voor een brede 
reeks drukinstrumenten. 

• De plaatselijke zwaartekracht 
heeft vaak de grootste invloed 
op de nauwkeurigheid. Gebruik 
de Fluke PRESSCAL software 
om een nauwkeurigheid van 
+/- 0,008% te bereiken.

• Gebruik incrementele 
gewichtensets om het aantal 
beschikbare instelwaarden 
te vergroten.

• Zie af van het gebruik van 
moersleutels of PTFE-tape 
en gebruik adapters, waar 
apparaten met meerdere 
afmetingen en van 
verschillende types op passen, 
met lekdichte afdichtingen tot 
een druk van 20.000 psi.

• Veiligheid staat voorop! Kies 
aansluitingen, leidingwerk en 
afdichtingen met nominale 
drukwaarden die boven 
de volle schaal van het 
instrument liggen.

• Hydraulische systemen 
hebben bij een druk hoger dan 
2.000 psi de voorkeur boven 
gasgevulde systemen vanwege 
de veiligheid en omdat deze 
eenvoudiger in het gebruik zijn.

• Reinheid kan worden bereikt 
met gedestilleerd water als 
medium, of door toepassing 
van een vloeistofscheider van 
Fluke in plaats van gas.

• Smering kan het resultaat 
verbeteren door olie te 
gebruiken wanneer dit is 
toegestaan. 

STAP
1

STAP
2

STAP
3

STAP
4

STAP
5

STAP
6

Het uitvoeren van de test:

extra informatie 
Bekijk deze video's en 
toepassingsvoorbeelden van  
Fluke voor meer diepgaande  
informatie over deze toepassing. 

 Bekijk de video's over de Fluke 700G

Specificatieblad Fluke 700G 
Interpreteren van specificaties voor 
proceskalibratie-instrumenten, toepassingsadvies

TecH  
TiPS
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Voorgestelde testinstrumenten

Kalibreren met een drukvergelijkingsapparaat 
op de testbank 

Een drukvergelijkingsapparaat 
is een comfortabel instrument 
voor drukkalibraties op een 
testbank. Testbankkalibraties 
worden uitgevoerd zodat 
referentie-omstandigheden 
kunnen worden gehandhaafd 
en de kleinst mogelijke 
onzekerheid kan worden 
gerealiseerd. De testbank is 
tevens een comfortabele plek 
voor het inspecteren, instellen 
en repareren van apparaten die 
getest moeten worden.

P5514, or  
P5515  
Hydraulic Pressure 
Comparator

Zie pag. 30

P5510, or P5513 Gas 
Pressure Comparator

Zie pag. 30

2700G Series Reference 
Pressure Gauges

Zie pag. 26

Met gebruik van vloeistof: Met gebruik van gas: 
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De manometer moet in dezelfde positie worden gemonteerd (verticaal of 
horizontaal) als in het proces. Mogelijk moet een hoekadapter zoals de 
P5543 worden toegepast. 

De referentiemanometer (2700G) moet zodanig worden gemonteerd dat 
het display gemakkelijk afleesbaar is.

Hydraulische vergelijkingsinstrumenten moeten via de vulpomp 
met vloeistof worden gevuld en ontlucht, zodat eventuele gasbellen 
worden verwijderd. 

De meetpunten moeten gelijkmatig over het kalibratiebereik worden 
verdeeld. Tot een druk van 300 psi kan een comfortabele handpomp als 
drukbron worden gebruikt, daarboven moet een externe drukvoeding 
worden gebruikt. 

Bij gasvergelijkingsinstrumenten moet het fijne naaldventiel of de 
schroefpers voor fijninstelling worden gebruikt om de druk exact in 
te stellen. 

Bij hydraulische modellen moet de schroefpers worden gebruikt om druk 
op te bouwen en deze in te stellen. 

De druk van de bron kan worden ingesteld totdat het te testen apparaat 
of de referentiemanometer een nominale druk aangeeft.

• Gebruik een 
referentiemanometer met 
een betere nauwkeurigheid 
om te voldoen aan de 
onzekerheidsverhoudingen 
van de test over een 
breder drukbereik.

• Zie af van het gebruik 
van moersleutels of PTFE-
tape en gebruik adapters, 
waar apparaten met 
meerdere afmetingen en 
van verschillende types 
op passen, met lekdichte 
afdichtingen tot een druk 
van 20.000 psi.

• Veiligheid staat voorop! 
Kies altijd aansluitingen, 
leidingwerk en afdichtingen 
met nominale drukwaarden 
die boven de volle schaal 
van het instrument liggen.

• Gebruik indien mogelijk olie 
voor een betere smering.

• Gebruik gas voor het 
verbeteren van de reinheid, 
of een vloeistof/vloeistof-
scheider die verkrijgbaar is 
bij Fluke.

• Hydraulische systemen 
hebben bij een druk hoger 
dan 2.000 psi de voorkeur 
boven gasgevulde systemen 
vanwege de veiligheid en 
omdat deze eenvoudiger in 
het gebruik zijn.
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Het uitvoeren van de test:

extra informatie 
Bekijk deze video's en 
toepassingsvoorbeelden van  
Fluke voor meer diepgaande  
informatie over deze toepassing. 

 Bekijk de video's over de Fluke 700G

Fluke 700G Data Sheet 
Interpreteren van specificaties voor 
proceskalibratie-instrumenten, toepassingsadvies
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Voorgestelde testinstrumenten

Gebruik een selectie van handpompen en 
testmanometers voor druktesten in het veld

Het is belangrijk om de juiste 
pomp en manometer te 
selecteren die overeenkomen 
met de betreffende 
testtoepassing. Een goede 
richtlijn is dat het testapparaat 
een nauwkeurigheid moet 
hebben die 4-10 keer hoger is 
dan die van het apparaat dat 
wordt getest. Om dit te bereiken 
moet de uit te voeren meting 
zo dicht mogelijk op de volle 
schaal van de testmanometer 
worden afgestemd. Hiermee 
wordt de beste nauwkeurigheid 
met de manometer bereikt.

Fluke 700G 
Precision Pressure 
Gauge Calibrator

Zie pag. 26

Fluke 700PTPK2 
Pneumatic Test 
Pressure Kit

Zie pag. 26

Fluke 700HTPK2 
Hydraulic Test 
Pressure Kit

Zie pag. 31

Fluke 700TTH 10K 
Transmitter Test Hose

Zie pag. 31
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De manometer moet in dezelfde positie worden 
gemonteerd (verticaal of horizontaal) als in het proces. 

De referentiemanometer (2700G) moet verticaal 
worden gemonteerd.

Hydraulische vergelijkingsinstrumenten moeten via de 
vulpomp met vloeistof worden gevuld en ontlucht, zodat 
eventuele gasbellen worden verwijderd. 

De meetpunten moeten gelijkmatig over het 
kalibratiebereik worden verdeeld. Tot een druk van 
300 psi kan een comfortabele handpomp als drukbron 
worden gebruikt, daarboven moet een externe 
drukvoeding worden gebruikt. 

Bij gasvergelijkingsinstrumenten moet het fijne 
naaldventiel of de schroefpers voor fijninstelling worden 
gebruikt om de druk exact in te stellen. 

Bij hydraulische modellen moet de schroefpers worden 
gebruikt om druk op te bouwen en deze in te stellen. 

De druk van de bron kan worden ingesteld totdat het te 
testen apparaat of de referentiemanometer een nominale 
druk aangeeft.

• De sleutel voor goede resultaten bij het gebruik 
van een handpomp, pneumatisch of elektrisch, 
is om uw testopstelling in de werkplaats te 
testen en storingsvrij te maken voordat u het veld 
ingaat. Pas zo min mogelijk drukverbindingen 
toe omdat daarmee de kans op lekkages wordt 
geminimaliseerd. Monteer de testmanometer in 
de werkplaats zorgvuldig op de testpomp.

• Denk goed na over de slangen waarmee de 
handpomp moet worden verbonden met het te 
testen apparaat. Om dit gemakkelijker te maken 
is er een reeks speciale “gereedschapsloze” 
connectoren verkrijgbaar om de testslang 
mee aan te sluiten. Voor het geval dat deze 
connectoren niet beschikbaar zijn, moet een 
set adapters, moersleutels en PTFE-afdichttape 
worden meegenomen, zodat de testslang altijd 
kan worden aangesloten op de ingangspoort 
van het te testen apparaat. Slangen met 
insteekfittingen gaan uiteindelijk lekken. Elke 
keer als een slang op een insteekfitting wordt 
aangesloten, blijft er een afdruk op de testslang 
achter, die daardoor uiteindelijk niet goed meer 
kan afdichten. Snij het aangetaste gedeelte van 
de testslang af zodat er een schoon oppervlak 
overblijft waarmee de aansluiting kan worden 
gemaakt. Op deze manier worden lekkages 
voorkomen. Deze procedure moet tijdens gebruik 
worden herhaald. 

• Voor het bereiken van de maximale druk bij een 
pneumatische pomp moet de fijninstelnonius 
geheel tot de aanslag worden teruggedraaid, 
zodat de druk naderhand nog verder kan worden 
verhoogd. Wanneer de druk in de buurt van de 
gewenste waarde komt, moet de druk met de 
nonius op de gewenste waarde worden gebracht.

• Denk aan de thermodynamische effecten bij 
toepassing van hydraulische handpompen. 
Wanneer een vloeistof wordt samengeperst, 
stijgt de temperatuur en zet de vloeistof uit. Dit 
wordt duidelijk wanneer er met hydraulische 
pomp naar een gewenste druk wordt gepompt. 
Zodra de gewenste druk is bereikt, is de vloeistof 
uitgezet. Nadat de vloeistof is afgekoeld, zakt 
de druk snel totdat het temperatuurevenwicht is 
bereikt. Dit kan 5 minuten of meer duren. Zodra 
de temperatuur stabiel is geworden, moet de 
gewenste druk opnieuw met de instelnonius 
worden ingesteld.
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Het uitvoeren van de test:

extra informatie 
Bekijk deze video's en toepassingsvoorbeelden 
van Fluke voor meer diepgaande informatie 
over deze toepassing. 

 Bekijk de video's over de Fluke 700G

Fluke 700G Data Sheet
Interpreteren van specificaties voor 
proceskalibratie-instrumenten, toepassingsadvies

TecH  
TiPS
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TeSTinSTRuMenTen
Kies het drukinstrument dat bij u past

Modellen

754
721/ 

721ex
719 
Pro 719 718 717 700G 3130 2700G Drukbalansen

Primaire functie
Meten van druk tot 10.000 psi/ 
690 bar

Met 
750P

5.000 
psi

300 
psi

100 
psi

300 
psi • •

300 
psi • •

Meten en opwekken van druk vanaf 
vacuüm tot 30.000 psi/4.137 bar •

Meten van druk met een 
afleesnauwkeurigheid van 0,015% •

Opwekken van druk met 
interne handpomp     •      

Opwekken van druk met 
interne elektrische pomp   • •    •   

Meten van mA-signalen en 
leveren van lusvermogen • alleen 

721 • • • •  •   

Genereren en simuleren 
van mA-signalen •  • •    •   

Meten van geleidbaarheid (voor 
contacten van drukschakelaars) • • • • • •  •

Genereren en meten  
van frequenties •  

Meten van temperaturen met 
toebehoren RTD- of TC-sonde • • •        

Documenteren van functionaliteit 
voor uploaden/downloaden •          

HART communicatie •          

Registreren van metingen •      •    

Berekenen van fouten voor 
goedkeur/afkeurtesten •          

Meten van gelijkspanning • alleen 
721 •     •   

Genereren van gelijkspanning •

Meten van wisselspanning voor 
testen van drukschakelaars 
onder spanning

•          

Simuleren van thermokoppels, RTD's 
voor temperatuurtesten •

Opwekken van druk met P55XX 
drukvergelijkingsapparaat •

Ex-geclassificeerde modellen 
voor testen in intrinsiek veilig 
geclassificeerde omgevingen

alleen 
721Ex • •

selecTieoverzichT drukinsTruMenTen
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Fluke 754 Documenting Process 
calibrator-HART

De Fluke 754 documenterende 
proceskalibratie-instrument - 
HART doet het werk van diverse 
instrumenten – genereren, 
simuleren en meten van druk, 
temperatuur en elektrische 
signalen in één robuust 
handapparaat. De HART 
communicatiemogelijkheden 
zijn gecombineerd zodat een 
geïntegreerd communicerend 
kalibratie-instrument ontstaat. Dit 
robuuste, betrouwbare instrument 
is ideaal voor het kalibreren, 

onderhouden en doormeten van intelligente  
HART-apparatuur en andere procesinstrumenten.
Belangrijkste kenmerken:
•	Voeg een of meer (50) drukmodules uit de 

750P-serie toe om van de 754 een documenterend 
proceskalibratie-instrument te maken.

•	Dankzij het gelijktijdig opwekken van druk 
en uitvoeren van metingen kan vrijwel elk 
procesinstrument worden getest.

•	Met de intelligente HART-communicatie kan de 
754 bijna elke dagelijkse taak aan, uitgevoerd 
met een afzonderlijk communicatie-apparaat. 

•	Voeg de Fluke DPCTrack2 kalibratiebeheersoftware 
toe om een naadloos en papierloos 
kalibratiebeheersysteem te creëren. 

• 3 jaar garantie

Specificatie-overzicht
•	Bron: mA, gelijkspanning, frequentie, weerstand, 

thermokoppels, weerstandsopnemers
•	Meten: mA, mA met lusvermogen, 

wisselspanning, gelijkspanning, frequentie, 
thermokoppels, weerstandsopnemers

•	CAT II 300V overspanningsbeveiliging, metingen 
van wisselspanningen tot 300 V 

Toepassingsgebied
•	Kalibreren van druk- en temperatuurtransmitters
•	Testen en kalibreren van temperatuur- 

en drukschakelaars
•	Testen en kalibreren van I/P-transducers 

en regelkleppen
•	Verifiëren van procesin- en uitgangen met mA 

en spanningsbron/simulatie/meting
•	Voeg een Fluke dry block kalibratie-instrument 

toe voor een temperatuurkalibratie van de 
volledige lus

•	Testresultaten voor uploaden/downloaden voor 
een papierloos kalibratiebeheer

Fluke 750P Series  
Pressure Modules

De drukmodules uit de 750P-serie 
kunnen overdruk, verschildruk en 
absolute druk meten in combinatie 
met Fluke multifunctionele en 
documenterende proceskalibratie-
instrumenten. Er zijn 50 drukmodules 
verkrijgbaar die een breed werkgebied 
voor drukmetingen bestrijken. Dankzij 
de beste nauwkeurigheid in zijn 
klasse kunnen zeer betrouwbare 
drukmetingen worden uitgevoerd.

eigenschappen van de modules uit de  
Fluke 750P-serie:
•	Compatibel met de DPC's uit de 750- en de 740-serie 

en met 725 en 726 MPC's
•	Drukmetingen van 0 tot 1 inH20, tot 10.000 psi 

(2,5 mbar tot 690 bar).
•	Pneumatische aansluitadapters, geen gereedschap 

nodig zodra de adapter op de testpomp is gemonteerd
•	Gespecificeerd voor verschillende temperatuurbereiken, 

passend voor uw werkomgeving
•	Referentieklasse totale onzekerheid van 

0,015% gedurende 6 maanden. Standaard 
modulenauwkeurigheden van 0,045% voor 
0 - 50 graden Celsius gedurende een jaar

•	3 jaar garantie

Toepassingsgebied
•	Verschilmodules meten verschildruk van 0 - 1 inH2O 

tot 15 psi, 2,5 mbar tot 1 bar
•	Overdrukmodules meten overdruk van 30 tot 2.000 psi, 

2 tot 140 bar
•	Hogedrukmodules meten druk van 3.000 tot 

10.000 psi, 200 tot 700 bar
•	Absoluutmodules meten absolute druk van 5 tot 

1.500 psia, 350 mbar tot 100 bar(a)
•	Vacuümmodules meten onderdruk van -5 psi tot -15 psi,  

-350 mbar tot -1 bar
•	Dubbelbereikmodules meten druk van -1 tot + 1 psi tot 

-15 tot 300 psi, -70 tot + 70 mbar tot -1 bar tot 20 bar
•	Modules met referentieklassenauwkeurigheid meten 

druk van 15 tot 10.000 psi, 1 tot 700 bar 
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Fluke 719Pro electric 
Pressure calibrator

De Fluke 719Pro elektrische 
drukkalibratie-instrument 
met ingebouwde elektrische 
pomp maakt het kalibreren 
van druk gemakkelijk, met één 
druk op de knop. De 719Pro 
beschikt ook over een compleet 
luskalibratie-instrument voor 
het genereren, simuleren en 
meten van mA-signalen. Door de 
nauwkeurigheid van de 719Pro, 
die de beste in zijn klasse is, is 
dit het ideale instrument voor het 

zeer betrouwbaar testen van zeer nauwkeurige 
druktransmitters. 

Belangrijkste kenmerken:
•	Unieke geïntegreerde elektrische pomp voor 

drukkalibratie met één hand
•	Test de drukschakelaars eenvoudig met behulp 

van de testfunctie voor schakelaars
•	Het grote scherm met achtergrondverlichting 

geeft tegelijkertijd drie metingen of 
bronparameters weer

 – Drukmeting van interne of externe sensor
 – Gegenereerde/gesimuleerde of gemeten 

mA-waarden
 – Temperatuur gemeten door optionele RTD-sonde
•	Fijnregelaar voor eenvoudige en 

nauwkeurige drukafstellingen
•	Programmeerbare pomplimiet van drukkalibratie-

instrument: voorkomt te hoge druk
•	Reinigingsopeningen van de pomp reduceren 

het aantal storingen in de pomp, die worden 
veroorzaakt door vocht en vloeistoffen

•	Inclusief vochtafscheider om de kans op schade 
door vloeistoffen bij risicovolle toepassingen 
te verminderen

•	3 jaar garantie

Specificatie-overzicht:
•	Drukbereiken van 30 psi, 150 psi en 300 psi
•	Totale onzekerheid van 0,025% gedurende 

6 maanden, 0,035% gedurende 1 jaar
•	Temperatuurmetingen van -50 tot 150 °C 

(met optionele 720RTD-sonde)

Toepassingsgebied: 
•	Druktransmitters van referentieklasse met 

hoge nauwkeurigheid 
•	Drukschakelaars 
•	Manometers
•	I/P-omvormers
•	Meten of genereren van signalen van 4 tot 20 mA
•	Meten van gelijkspanningen van 0 tot 30 V
•	Compatibel met drukmodules uit de 

Fluke 750P-serie

3130 Portable Pressure calibrator
Alles wat u nodig heeft voor een nauwkeurige, 
stabiele druk en het aflezen van de uitgang van 
het geteste apparaat op de testbank of in het veld. 

Gebruik de interne pomp om eenvoudig druk 
of vacuüm te genereren, of maak een aansluiting 
op een externe drukvoeding voor een snelle 

kalibratie met grote volumes. 
De ingebouwde elektrische 
meetmogelijkheden en de 
stevige koffer maakt deze 
ideaal voor het kalibreren 
van druktransmitters en 

drukschakelaars op 
de testbank of in 
het veld.  

 

Belangrijkste kenmerken:
• Drukknop voor het genereren van druk en 

vacuüm met de interne pomp
• Inclusief variabele volumes voor fijninstelling 

van druk
• Interne 24V-lusvoeding waarmee een te testen 

transmitter kan worden gevoed
• Meten of genereren van signalen van 4 tot 

20 mA 
• Meten van gelijkspanningen van 0 tot 30 V
• Gevoed door een interne NiMH-accu met 

hoge capaciteit 
• Compatibel met drukmodules uit de 

Fluke 700P- en 750P-serie

Specificatie-overzicht
• Vacuüm tot -80 kPa (-12 psi, -0,8 bar) 
• Druk tot 2 MPa (300 psi, 20 bar)
• Nauwkeurigheid drukmetingen 0,025%  

aflezing ± 0,01 % volle schaal

Toepassingsgebied
• Kalibreren van manometers
• Kalibreren van druktransmitters
• Testen en kalibreren van drukschakelaars

elke eenheid wordt geleverd met
Vier 1/8” NPT-snelkoppelingen voor 
kalibratieslangen, twee slangen van bijna 1 meter 
lengte met buitendiameter 1/8”. Eén 1/8” tapse 
binnendraad op 1/4” tapse fitting binnendraad, 
één 1/8” BSP-fitting binnendraad, afdichttape 
voor schroefdraad, testkabels (twee rode, 
twee zwarte), universele voeding, traceerbaar 
kalibratiecertificaat, handleiding
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Fluke 717, 718, 719, 
Pressure calibrators

De Fluke 717 drukkalibratie-
instrumenten leveren uitstekende 
prestaties en zijn uiterst duurzaam en 
betrouwbaar. De Fluke 717 Pressure 
Calibrators zijn eenvoudig te 
gebruiken, compact en licht 
van gewicht. 

Het Fluke 718 drukkalibratie-
instrument biedt een totale 
drukkalibratie-oplossing voor het 
testen van transmitters, manometers 
en schakelaars. Deze compacte 
drukkalibratie-oplossing is ongeveer 
twee derde kleiner dan vergelijkbare 
instrumenten en weegt slechts 
één kilogram. 

De Fluke 719 electric Pressure 
calibrator kan drukapparatuur snel 
en eenvoudig kalibreren en testen 
met de ingebouwde elektrische 
pomp. Met de programmeerbare 
pomplimietinstellingen wordt 
onopzettelijk te hoge druk voorkomen. 

Belangrijkste kenmerken:
•	Dubbel display toont de gemeten druk en de 

mA-waarde gelijktijdig
• Drukschakelaartestfunctie voor het eenvoudig 

testen van schakelaars
•	Uitgebreid drukmeetbereik dankzij de 

50 beschikbare drukmodules uit de 750P-serie
•	Het unieke ontwerp met reinigingsopeningen 

vermindert pompuitval van de 718 en 719
•	De 718Ex-modellen zijn voorzien van ATEx 

en CSA goedkeuringen voor toepassing in 
gevaarlijke omgevingen

•	24 V lusvermogen (niet bij 718Ex) 
•	3 jaar garantie

Specificatie-overzicht:
•	Fluke-717 verkrijgbaar in 11 bereiken,  

1 tot 10.000 psi (70 mbar tot 690 bar)
•	Fluke 718 verkrijgbaar in (4) bereiken,  

1, 30, 100 en 300 psi (70 mbar tot 20 bar)
•	718Ex (IS-goedkeuring) verkrijgbaar in 

(3) bereiken, 30, 100 en 300 psi  
(2 bar tot 20 bar)

•	Fluke 719 is verkrijgbaar in (2) bereiken,  
30 en 100 psi (2 bar tot 7 bar)

•	Meten van druk met interne sensor tot 0,025% 
•	Meten van mA-signalen met 

nauwkeurigheid 0,015%
•	719-modellen genereren mA-signalen  

met nauwkeurigheid 0,015%

Fluke 721 Precision Dual Range 
Pressure calibrators

De Fluke 721 Precision Dual 
Range Pressure Calibratorsmet 
dubbel geïsoleerde druksensoren 
zijn ideaal voor toepassing bij 
comptabele gasoverdracht. Met  
een enkel instrument kunt 
u gelijktijdig statische - en 
verschildruk, en mA-signalen  
en temperatuur meten.

Belangrijkste kenmerken:
• Ideaal voor toepassing bij kalibratie van 

gasstromingen (comptabele overdracht)
• Twee geïsoleerde, roestvrijstalen druksensoren 

met een nauwkeurigheid van 0,025%
• Temperatuurmetingen met de optionele 

720RTD Pt100-sonde
• Metingen van signalen van 4 tot 20 mA
• Meten van gelijkspanningen van 0 tot 30 V, 

controleren van 24V-voedingen en van signalen 
van 1 - 5 Volt

• Interne 24V-lusvoeding waarmee een te testen 
transmitter kan worden gevoed

• Vergroot het drukmeetbereik via aansluiting 
op externe drukmodules uit de 750P-serie 
(50 bereiken)

• Groot grafisch display met achtergrondverlichting 
kan maximaal drie metingen 
tegelijkertijd weergeven

• 3 jaar garantie

Specificatie-overzicht
• Lagedruksensor (P1) 16 psi (1,1 bar) of 36 psi 

(2,48 bar)
• Hogedruksensor (P2) 100, 300, 500, 1000,  

1500, 3000 of 5000 psi (6,9, 20, 24,5, 69, 
103,4, 200, 345 bar). 

• Meten van mA-signalen met een nauwkeurigheid 
van 0,015%

• Temperatuurmetingen van -40 tot 150 °C met 
optionele 720RTD-sonde

• Meten van gelijkspanningen tot 30 V met een 
nauwkeurigheid van 0,015%

Toepassingen
• Kalibreren van transmitters
• Kalibreren van stromingscomputers
• Testen van schakelaars
• Testen van manometers
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2700G Series Reference 
Pressure Gauges

Beste prestaties in zijn klasse voor 
het kalibreren van meer manometers 
met minder apparatuur. 

De 2700G r Reference 
Pressure Gauges bieden de 
beste meetprestaties in zijn 
klasse, geleverd in een stevig, 
eenvoudig te gebruiken en 
voordeling pakket. Dankzij de 
verbeterde meetnauwkeurigheid 

kan deze worden gebruikt voor groot aantal 
toepassingen. Combineer met de 700PTPK- of de 
700HTPK-pompsets voor een complete draagbare 
druktestoplossing voor maximaal 600 psi met de 
PTP-1 pneumatische pomp en tot 10.000 psi met de 
HTP-2 hydraulische pomp Combineer met de P5510, 
P5513, P5514, of de P5515 vergelijkingstestpompen 
voor een complete testbankopstelling voor 
drukkalibraties.
Belangrijkste kenmerken:
• Eenvoudig te gebruiken, robuuste constructie voor 

betrouwbare prestaties
• De testpoort is uitgevoerd met 1/4” tapse buitendraad. 
• Compatibel met 700G/Track-software voor het 

comfortabel weergeven en exporteren van op afstand 
geregistreerde gegevens

Specificatie-overzicht
• Nauwkeurigheid tot 0,02% van de volledige schaal
• Precisiemetingen van druk van 100 kPa (15 psi, 1 bar) 

tot 70 MPa (10.000 psi, 700 bar)

Toepassingsgebied
• Referentiemanometer voor vergelijkende kalibratie
• Controle van de norm 
• Gegevensregistratie

elke eenheid wordt geleverd met
USB voedingsadapter, drie AA alkalinebatterijen, 
USB interfacekabel, adapters 1/4” BSP en M20 x 1,5, 
beschermende hoes, handleiding, kalibratierapport

Fluke 700G Precision Pressure 
Gauge calibrator

De manometers uit de 
Fluke 700G-serie zijn 
uiterst nauwkeurige digitale 
testmanometers. Met een 
nauwkeurigheid tot 0,04% 
kunnen de manometers 
uit de Fluke 700G-serie 
worden gebruikt als 
kalibratiereferentie, of in elke 
andere toepassing waarvoor 

een uiterst nauwkeurige drukmeting is vereist.
Belangrijkste kenmerken:
• Precisiemetingen van druk van ±10 

inH2O/20 mbar tot 10.000 psi/690 bar
• Meetbereiken absolute druk 15, 30, 100, 300 psia
• Manometers referentieklasse met 

nauwkeurigheden tot 0,04% van aflezing
• Gebruiksvriendelijke, robuuste constructie 

met beschermende houder voor 
betrouwbare prestaties

• Helder scherm met achtergrondverlichting
• Combineer met de 700PTPK2- of de 700HTPK2-

pompsets voor een complete druktestoplossing 
voor maximaal 600 psi (40 bar) met de PTP-1 
pneumatische pomp en tot 10.000 psi (690 bar) 
met de HTP-2 hydraulische pomp 

• Registreert tot 8.493 drukmetingen in het 
geheugen (700G/TRACK-software vereist)

• Drie jaar garantie

Specificatie-overzicht
• Nauwkeurigheid tot 0,04% van de volledige schaal
• Beschermingsgraad IP-64
• Classificatie CSA; klasse 1, afdeling 2, 

groepen A-D
• ATEX-classificatie: II 3 G Ex nA IIB T6 

Toepassingen
• Kalibreren van transmitters
• Testen van manometers
• Meten van procesdruk
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De 725ex is een intrinsiek veilig, 
multifunctioneel kalibratie-
instrument voor toepassing in 
omgevingen met explosieve gassen. 
Dit kalibratie-instrument genereert 
en meet bijna alle voorkomende 
procesparameters. Voeg één van de 
(8) 700PEx-drukmodules toe om een 
drukkalibratie-instrument van de 
725Ex te maken.

De Fluke 718ex is een krachtig, 
intrinsiek veilig, zelfverzorgend en 
draagbaar drukkalibratie-instrument 
voor toepassing in explosiegevaarlijke 
omgevingen. Deze biedt een totale 
drukkalibratie-oplossing voor 
transmitters, meters en schakelaars. 
Deze compacte drukkalibratie-
oplossing is ongeveer twee derde 
kleiner dan vergelijkbare instrumenten 
en weegt slechts één kilogram. De 
unieke, gemakkelijk te reinigen pomp 
is beschermd tegen beschadiging en 
kan zonder te demonteren worden 
gereinigd, zelfs in het veld.

Met de dru.kmodules uit de 
Fluke 700Pex-serie kunt u 
druk meten in combinatie met de 
Fluke intrinsiek veilige kalibratie-
instrumenten als de 718Ex en de 
725Ex. De drukmodules meten de 
druk met een interne microprocessor. 
Deze krijgen voeding van, en zenden 
digitale informatie naar de intrinsiek 
veilige kalibratie-instrumenten.

De testmanometers uit de Fluke 700G-serie zijn tevens 
voorzien van een IS-classificatie. Zie de vorige pagina 
voor meer informatie over deze manometers.

Specificatie-overzicht:
• 725Ex: ATEX II 1 G Ex ia IIB 171°C, CSA, klasse I, 

afdeling 1, groepen B-D 
• 718Ex: ATEX II 1G Ex ia IIC T4, CSA, klasse I, 

afdeling 1, groepen A-D
• 700G: ATEX-classificatie: II 3 G Ex nA IIB T6, CSA; 

klasse I, afdeling 2, groepen A-D
• 721Ex: ATEX: Ex ia IIB T3 Gb (Ta = -10… +45 °C) 

DEKRA 10 ATEX 0168X, IEC-Ex: Ex ia IIB T3 Gb 
(Ta = -10…+45 °C) II 2 G IECEX CSA 10.0013X

Fluke 721ex Dual range 
pressure calibrators.
• Dezelfde nauwkeurige 

drukmetingen en (14) bereiken 
van de standaard 721

• Voeg een extra 720RTD-sonde 
toe voor temperatuurmetingen

• Spanningsmeting, lusvoeding 
en drukaansluitmogelijkheden 
verwijderd om te voldoen aan 
de Ex-classificatie.

inTRinSieK VeiliGe 
DRuKKAliBRATie-
inSTRuMenTen
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Pneumatische drukbalansen
Model Drukbereik Drukbereik (bar) Vacuümbereik interne pomp Minimum druk 

verhoging
Minimum 
vacuüm 
verhoging

Opties 
meeteenheden

Optionele 
fijninstelling voor 
verhoging druk

P3011 N.v.t. N.v.t. 1 tot 30 inHg Optioneel N.v.t. 0,2 inHg SI, bar, psi, kgf/cm² N

P3012-P 5 tot 400 inH2O 15 tot 1.000 mbar N.v.t. Standaard 1 inH2O N.v.t. SI, bar, psi, kgf/cm² N

P3013-P 12 tot 800 inH2O 30 tot 2.000 mbar N.v.t. Standaard 2 inH2O N.v.t. SI, bar, psi, kgf/cm² N

P3014-P 3 tot 150 psi 0,2 tot 10 bar N.v.t. Standaard 1 psi N.v.t. SI, bar, psi, kgf/cm² Y

P3015 3 tot 500 psi 0,2 tot 35 bar N.v.t. Optioneel 1 psi N.v.t. SI, bar, psi, kgf/cm² Y

P3022 5 tot 400 inH2O 15 tot 1.000 mbar 1 tot 30 inHg Optioneel 1 inH2O 0,2 inHg SI, bar, psi, kgf/cm² N

P3023 12 tot 800 inH2O 30 tot 2.000 mbar 1 tot 30 inHg Optioneel 2 inH2O 0,2 inHg SI, bar, psi, kgf/cm² N

P3025 3 tot 500 psi 0,2 tot 35 bar 1 tot 30 inHg Optioneel 1 psi 0,2 inHg SI, bar, psi, kgf/cm² Y

P3031 10 tot 1.000 psi 1 tot 70 bar N.v.t. N.v.t. 1 psi N.v.t. SI, bar, psi, kgf/cm² N

P3032 10 tot 2.000 psi 1 tot 140 bar N.v.t. N.v.t. 1 psi N.v.t. SI, bar, psi, kgf/cm² N

Hydraulische drukbalansen
Model(len) Werkvloeistof Drukbereik (psi) Drukbereik 

(bar)
Bereiken Minimum 

drukverhoging - 
hoog bereik

Minimum 
drukverhoging 
- laag bereik

Opties 
meeteenheden

Optionele 
fijninstelling 
verhoging

P3123 Olie 10 tot 5.000 psi 1 tot 350 bar Dubbel 10 psi 1 psi SI, bar, psi, kgf/cm² Y

P3124 Olie 10 tot 10.000 psi 1 tot 700 bar Dubbel 20 psi 1 psi SI, bar, psi, kgf/cm² Y

P3125 Olie 10 tot 16.000 psi 1 tot 1.200 bar Dubbel 20 psi 1 psi SI, bar, psi, kgf/cm² Y

P3111 Olie 10 tot 500 psi 1 tot 35 bar Enkel 1 psi N.v.t. SI, bar, psi, kgf/cm² Y

P3112 Olie 40 tot 2.000 psi 4 tot 140 bar Enkel 1 psi N.v.t. SI, bar, psi, kgf/cm² N

P3113 Olie 100 tot 5.000 psi 10 tot 350 bar Enkel 10 psi N.v.t. SI, bar, psi, kgf/cm² Y

P3114 Olie 200 tot 10.000 psi 20 tot 700 bar Enkel 20 psi N.v.t. SI, bar, psi, kgf/cm² Y

P3115 Olie 200 tot 16.000 psi 20 tot 1100 bar Enkel 20 psi N.v.t. SI, bar, psi, kgf/cm² Y

P3116 Olie 200 tot 20.000 psi 20 tot 1400 bar Enkel 20 psi N.v.t. SI, bar, psi, kgf/cm² Y

P3223 Water 10 tot 5.000 psi 1 tot 350 bar Dubbel 10 psi 1 psi SI, bar, psi, kgf/cm² Y

P3224 Water 10 tot 10.000 psi 1 tot 700 bar Dubbel 20 psi 1 psi SI, bar, psi, kgf/cm² Y

P3211 Water 10 tot 500 psi 1 tot 35 bar Enkel 1 psi N.v.t. SI, bar, psi, kgf/cm² Y

P3212 Water 40 tot 2.000 psi 4 tot 140 bar Enkel 1 psi N.v.t. SI, bar, psi, kgf/cm² N

P3213 Water 100 tot 5.000 psi 10 tot 350 bar Enkel 10 psi N.v.t. SI, bar, psi, kgf/cm² Y

P3214 Water 200 tot 10.000 psi 20 tot 700 bar Enkel 20 psi N.v.t. SI, bar, psi, kgf/cm² Y

P3830 Olie 500 tot 30.000 psi 40 tot 2.000 bar Enkel 20 psi N.v.t. SI, bar, psi N

P3840 Olie 500 tot 40.000 psi 40 tot 2.600 bar Enkel 20 psi N.v.t. SI, bar, psi N

P3860 Olie 500 tot 60.000 psi 40 tot 4.000 bar Enkel 20 psi N.v.t. SI, bar, psi N

Kies de drukbalans die bij u past

DRuKBAlAnSen

selecTieoverzichT drukbalansen
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P3100 and P3200 Hydraulic 
Deadweight Testers
Met drukbalansen die op olie en water werken 
(hydraulisch) kan het controleren van de 
nauwkeurigheid van manometers en het overbrengen 
van standaarden tot zeer hoge druk op een bewezen, 
traceerbare, schone, veilige en eenvoudige manier 
worden uitgevoerd. De modellen P3100 en P3200 
zijn verkrijgbaar met enkele of dubbele zuigers zodat 
het werkgebied wordt vergroot. De apparaten kunnen 

worden geleverd in de 
drukeenheden psi, bar, 
kgf/cm² en MPa. Deze 
robuuste instrumenten 
zijn zeer nauwkeurig 
en snel en eenvoudig 
in het gebruik. De 
instrumenten zijn 
voorzien van 
een ingebouwde 

drukpomp voor 
toepassingen met grote 

volumes, zuigerdrijfindicatie 
en een hoogwaardige schroefpers voor fijninstelling 
van de druk.
Belangrijkste kenmerken
• Standaardnauwkeurigheid 0,015% van aflezing 

(optioneel 0,008%)
• P3100: Oliegevuld
• P3200: Watergevuld
• Standaard ingebouwde handpomp
• Gemonteerde waterpas met instelbare voeten
• De gewichten worden gratis afgesteld op de 

lokale zwaartekracht

Specificatie-overzicht
• Nauwkeurigheid beter dan 0,015% van de aflezing. 

(een verbeterde nauwkeurigheid van 0,008% is 
optioneel verkrijgbaar)

• Drukbereiken tot 20.000 psi (1.400 bar)
• Zie de selectiepagina voor drukbalansen voor 

specifieke modellen

Toepassingsgebied
Deze hoogwaardige, op vloeistof werkende 
drukbalansen kunnen worden gebruikt voor het 
veilig kalibreren tot zeer hoge druk van vrijwel 
elk drukmeetinstrument, inclusief transducers, 
transmitters, manometers en drukschakelaars.
elke eenheid wordt geleverd met:
Niet-magnetische, austenitisch roestvrij stalen 
gewichten uit de serie 3 in een hoogwaardige koffer 
met zelfsluitend mechanisme, optionele deelgewichten 
van roestvrij staal en/of van warmtebehandeld 
aluminium, afneembaar deksel, hoogwaardige koffer, 
traceerbaar kalibratiecertificaat, informatie over 
gewichten, adapters voor 1/8”, 1/4”, 3/8”, 1/2” tapse 
en BSP binnenschroefdraad, werkvloeistof (indien van 
toepassing) en reserve-afdichtingen. 

P3000 Pneumatic  
Deadweight Testers
Met drukbalansen die op gas werken (pneumatisch) 
kan het controleren van de nauwkeurigheid van 
manometers en het overbrengen van standaarden 
op een bewezen, traceerbare, schone en eenvoudige 
manier worden uitgevoerd. Elk instrument wordt 
geleverd met een afneembaar deksel, waardoor deze 
verzorgd, compact en eenvoudig draagbaar zijn. De  
                           gewichten worden bewaard 

in een hoogwaardige koffer 
met een zelfvergrendelend 

mechanisme, waardoor deze 
worden beschermd tijdens 

transport. Drukbalansen 
met dubbele zuiger 
kunnen vacuüm en 

overdruk verwerken 
in één instrument. 

De apparaten kunnen 
worden geleverd in een 

aantal drukeenheden, 
inclusief psi, bar, kgf/cm² en MPa.
Belangrijkste kenmerken
• Drijfindicatie zuiger
• Hoogwaardige naaldafsluiters voor 

optimale instellingen
• Met gemonteerde waterpas en instelbare voeten
• Teststationontwerp met O-ringen, waardoor er geen 

PTFE-afdichttape of moersleutels nodig zijn
• Robuuste koffer met voorgespannen vergrendelingen 

op het deksel
• Stevige gewichtendoos met scharnierend deksel en 

zijhandgrepen voor een gemakkelijk transport
• De gewichten worden gratis afgesteld op de 

lokale zwaartekracht

Specificatie-overzicht
• Nauwkeurigheid beter dan 0,015% van de aflezing. 

(een verbeterde nauwkeurigheid van 0,008% is 
optioneel verkrijgbaar)

• Drukbereiken van vacuüm tot 2.000 psi (140 bar)
• Zie de selectiepagina voor drukbalansen voor 

specifieke modellen

Toepassingsgebied
Deze hoogwaardige, op gas werkende drukbalansen 
kunnen worden gebruikt voor het kalibreren van 
vrijwel elk drukmeetinstrument, inclusief transducers, 
transmitters, manometers en drukschakelaars met een 
minimaal risico op vloeistofverontreiniging.
elke eenheid wordt geleverd met:
Niet-magnetische, austenitisch roestvrij stalen 
gewichten uit de serie 3, vacuümgewichten en 
optionele deelgewichten van roestvrij staal en/of van 
warmtebehandeld aluminium, afneembaar deksel, 
hoogwaardige koffer, geaccrediteerd kalibratiecertificaat, 
werkvloeistof (indien van toepassing), reserve-
afdichtingen, adapters voor 1/8”, 1/4”, 3/8”, 1/2”  
tapse en BSP schroefdraad en metrische adapters  
(M20 en M14)
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6531 en 6532 
elektronische drukbalansen
Een krachtig, compleet hydraulisch 
drukkalibratiesysteem voor een groot werkgebied. 
De 6531 en 6532 zijn elektronische kalibratie-
instrumenten die bedoeld zijn ter vervanging van de 
mechanische drukbalansen met zuigers/cilinders en 
gewichten. Deze vormen een lichter en eenvoudiger 
te gebruiken alternatief voor drukbalansen, zowel in 
het lab of instrumentenwerkplaats, als in het veld 
om ter plaatse kalibraties en testen uit te voeren. 
In dit complete hydraulische drukkalibratiesysteem 
worden het comfort en de precisie van 
continue, real-time elektronische drukmetingen 
gecombineerd met het eenvoudige en directe 
bedrijf van hoogwaardige door operators bediende 
apparatuur voor het genereren van druk.
Belangrijkste kenmerken
• Onafhankelijk van lokale zwaartekracht of 

van omgevingstemperatuur
• Instellen en aflezen van elke drukwaarde 

rechtstreeks in elke meeteenheid, zonder 
verplaatsen van gewichten

• Ingebouwd vul- en ontluchtingssysteem 
• “Gereed”-indicatie afhankelijk van drukstabiliteit
• Met elektronische uitvoer is geautomatiseerde 

gegevensverzameling mogelijk met gebruik 
van kalibratiesoftware

• Compact en draagbaar — oplaadbaar accupakket 
voor 8 uur bedrijf in het veld

• Door de US Air Force geselecteerd ter vervanging 
van de conventionele drukbalansen met 
gewichten en zuigers/cilinders

Specificatie-overzicht
• Bereik 0 MPa tot 70 MPa (10.000 psi)
• Meetonzekerheid ± 0,02% van aflezing tussen 

10% en 100% van het meetbereik op de 
meeste modellen

Toepassingsgebied
Deze op vloeistof werkende elektronische 
drukbalansen kunnen worden gebruikt voor het 
veilig kalibreren tot zeer hoge druk van vrijwel 
elk drukmeetinstrument, inclusief transducers, 
transmitters, manometers en drukschakelaars.
elke eenheid wordt geleverd met:
Vloeistofvulset, voeding met kabel, 
testpoortadapterset, droge verzending, 
traceerbaar kalibratiecertificaat

Drukvergelijkingsapparaten
Drukvergelijkingsapparaten zijn bedoeld voor het 
testen van drukmeetinstrumenten ten opzichte van de 
2700G referentiemanometer en bieden een complete 
kalibratie-oplossing.

P5510 Pneumatic 
Pressure comparator
• Geschikt voor zowel druk als 

voor vacuüm
• Bedoeld voor montage op testbank
• Ingebouwde handpomp als  

druk-/vacuümbron
• Hoogwaardige naaldafsluiter 

voor fijninstellingen
• Testpoortadapters waarvoor geen 

PTFE-afdichttape of moersleutels 
nodig zijn

P5513 Pneumatic 
Pressure comparator
• Pneumatische werking met 

hoge druk
• Schroefpers voor fijninstelling 

van druk
• Hoogwaardige naaldafsluiters 

voor fijninstellingen
• Testpoortadapters waarvoor geen 

PTFE-afdichttape of moersleutels 
nodig zijn

• Robuuste koffer met deksel

P5514 Hydraulic 
Pressure comparator
• Genereert druk tot 10.000 psi 

(700 bar)
• Bedoeld voor montage op testbank
• Functioneert met een groot 

aantal vloeistoffen
• Schroefpers voor fijninstelling 

van druk

P5515 Hydraulic 
Pressure comparator
• Genereert druk tot 20.000 psi 

(1.400 bar)
• Functioneert met een groot 

aantal vloeistoffen
• Ingebouwde handpomp voor het 

vullen en ontluchten van systemen 
en toepassingen met grote volumes

• Hoogwaardige schroefpers voor 
fijninstelling van druk

• Voorraadtank van acryl zodat het 
niveau en de kwaliteit van de 
vloeistof zichtbaar zijn.

• Draagbaar
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P5543 Angle Adapter
Voor het in de juiste bedrijfspositie kalibreren 
van manometers met drukaansluiting aan de 
achterzijde (bijvoorbeeld paneelmanometers) 
moet een hoekadapter worden toegepast. 

De hoekadapter maakt gebruik van de standaard 
manometeradapters en positioneert de manometer onder 
een hoek van 90º. De maximale werkdruk van dit apparaat 
is 10.000 psi (700 bar).

P5544 Two Gauge Stand
Via deze adapter, die rechtstreeks in de 
testpoort van het kalibratie-instrument wordt 
gemonteerd, kunnen twee instrumenten 
tegelijkertijd worden gekalibreerd, of kan een 

referentie-instrument worden aangesloten. De maximale 
werkdruk is 10.000 psi (700 bar).

P5551 Pointer Remover/Punch
Dit gereedschap is bedoeld voor het 
snel verwijderen en op een consistente 
manier terugplaatsen van de wijzer van 
een manometer. 
700PTPK2 Premium Pneumatic Test Pump 
Kit, combineert premium slangensets met de 
standaard 700PTPK. Inclusief “vinger-vast”-
fittingen waar geen gereedschap voor nodig 
is, voor het aansluiten van een manometer en 
een transmitter.
700HTPK2 Premium Hydraulic Test Pump 
Kit, combineert premium slangensets met de 
standaard 700HTPK. Inclusief “vinger-vast”-
fittingen waar geen gereedschap voor nodig 
is, voor het aansluiten van een manometer en 
een transmitter.
700TTH 5K en 700TTH 10K 
Premium Transmitter Test hose kits. 
Modellen voor 5.000 en 10.000 psi. 
Inclusief 1/8” tapse aansluiting voor 
permanente montage op een kalibratie-

instrument of testpomp, en een fitting met tapse 
buitendraad 1/4” voor aansluiting op een transmitter 
(geen gereedschap nodig). 

700M20TH
Premium M20 Test hose kit.. Classificatie 
5.000 psi Inclusief 1/8” tapse aansluiting 
voor permanente montage op een kalibratie-
instrument of testpomp, en een fitting met 

tapse buitendraad voor aansluiting op fittingen met M20 
binnendraad (geen gereedschap nodig).

700MTH
Premium Metric Test hose kit. Classificatie 
5.000 psi Inclusief 1/8” tapse aansluiting 
voor permanente montage op een kalibratie-
instrument of testpomp, en een fitting 

met buitendraad voor aansluiting op 1/4” binnendraad 
metrisch/BSP (geen gereedschap nodig).

700HTP-2 Hydraulic Test Pump
De 700HTP-2 is ontworpen om druk 
tot 10.000 psi/700 bar te genereren. 
Gebruik de Fluke 700PRV-1 instelbare 
afblaasventielen om de druk te beperken 

van 1.360 psi tot 5.450 psi. Gebruik de 700HTH-1 
testslang om de pomp aan te sluiten op het te 
testen apparaat.

700PTP-1 pneumatische testpomp
De 700PTP-1 is een handbediende 
drukpomp die is ontworpen om een 
vacuüm tot -11,6 psi/-0,8 bar of een  
druk tot 600 psi/40 bar te genereren.
700lTP-1 low Pressure Test Pump
Handbediende drukpomp die is ontworpen 
om een vacuüm tot -13 psi/-0,90 bar of 
een druk tot 100 psi/6,9 bar te genereren. 
Ideaal voor lagedruktoepassingen waarbij 

een nauwkeurige lage druk nodig is.
700lTP-1 low Pressure Test Pump
Reservebatterij voor 74X kalibratie-
instrumenten. U kunt het 
kalibratie-instrument met gemak een 
hele dag voor al uw taken gebruiken.

700lTP-1 low Pressure Test Pump
Reservebatterij voor 75X kalibratie-
instrumenten. U kunt het 
kalibratie-instrument met gemak een 
hele dag voor al uw taken gebruiken.

700ilF in line Filter
Vang fijne deeltjes uit atmosferische 
lucht, perslucht en instrumentlucht op. 
Deze kan worden gebruikt met de Fluke 
drukkalibratie-instrumenten 713, 717 of 

718. Maximale werkdruk 100 psi.
Fluke 71XTrap liquid and Dirt Trap 
for 718 and 719Pro
Vocht- en vuilafscheider voor 718, 719 
en 719Pro. Beschermd het kalibratie-
instrument tegen blootstelling aan vocht 

en vuil. Standaard bij de 719Pro, optioneel bij de 718 
en 719. Werkdruk tot 300 psi.

Fluke 71X, Hose Kit Accessory
De Fluke 71X slangset is compatibel met 
de 717 en 718 kalibratie-instrumenten 
voor 100 psi en lager. Doordat de 
slangtoebehoren doorzichtig zijn, 

kan de monteur eenvoudig controleren of er olie of 
verontreiniging in de slang aanwezig is voordat dit in 
het kalibratie-instrument terechtkomt. De set bevat drie 
doorzichtige slangen van 1 meter lengte, met eenvoudig 
aan te sluiten insteekverbindingen naar het kalibratie-
instrument en het te testen apparaat, en een adapter van 
1/8” tapse binnendraad naar 1/4” tapse binnendraad.

TOeBeHORen
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SOFTWARe
Presscal software
PressCal is een menu-gestuurd softwareprogramma 
voor het berekenen van druk en het genereren 
van certificaten, met gebruikmaking van een 
drukbalans als drukbron. Deze software is bedoeld 
als een flexibel werkgereedschap waarmee 
kalibraties sneller, eenvoudiger en nauwkeuriger 
worden gemaakt. Met PressCal kunnen gebruikers 
elke noodzakelijke correctie toepassen (lokale 
zwaartekracht, drukhoogte, temperatuur, enz.) 
zodat de prestaties van de drukbalans worden 
verbeterd. De kalibratiegegevens worden daarna 
opgeslagen en/of automatisch ingevuld in 
een kalibratiecertificaat.
• Menu-gestuurde, eenvoudig te 

gebruiken software
• Bijhouden van meerdere drukbalansbestanden
• Equivalente drukberekeningen met alle 

toegepaste correcties
• Automatisch genereren van kalibratiecertificaten
• Vooraf geladen kalibratiegegevens
• Twaalf drukeenheden

DPc/TRAcK2™ software
DPC/Track2 is een gespecialiseerde database  
voor kalibratiebeheer waarmee u uw instrumenten 
beter kunt beheren en kunt voldoen aan de 
documentatie-eisen van kwaliteitsprogramma's  
en regelgeving. Met DPC/TRACK2 en een  
754 DPC kunt u:
•  Uw inventaris aan tags en instrumenten  

beheren en voor kalibratie inplannen
•  Tagspecifieke procedures met instructies  

en opmerkingen maken
•  Deze procedures naar uw DPC laden en  

de resultaten later naar uw PC uploaden
•  Geautomatiseerde aangetroffen/achtergelaten-

procedures selecteren en uitvoeren in 
het veld, waarbij resultaten automatisch 
worden vastgelegd

•  De kalibratiegeschiedenis van uw 
tags en instrumenten onderzoeken en 
rapporten afdrukken

•  Instrumentgegevens en procedures als  
ASCII-tekst importeren en exporteren

•  Oudere DPC/TRACK database importeren

700G/Track
Eenvoudig te gebruiken software voor het beheren 
van instrumenten en kalibratiegegevens. 
• Mogelijkheden voor het downloaden van de 

configuratie van gegevensregistratie en het 
uploaden van geregistreerde gegevens met de 
manometers uit de 700G-serie

• Configureren van opslagfrequentie, duur en 
meeteenheden voor registraties 

• Uploaden van extern geregistreerde metingen,  
en weergeven of exporteren van metingen 

www.fluke.com/700Gsoftware


