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Guia de seleção de apliCação

introdução
Os dispositivos de pressão do processo fornecem informações de medição do processo 
fundamentais para os sistemas de controle da instalação. O desempenho dos instrumentos 
de pressão do processo muitas vezes é fundamental para a otimização da operação da 
instalação ou do funcionamento adequado dos sistemas de segurança da instalação.

Os instrumentos de pressão do processo muitas vezes são instalados em ambientes 
operacionais adversos, que fazem com que seu desempenho se desloque ou se altere 
com o tempo. Manter estes dispositivos funcionando dentro dos limites esperados exige 
verificação, manutenção e calibração periódicas.

Não há uma ferramenta de teste de pressão universal que atenda às exigências de todos 
os usuários que realizam manutenção de instrumentos de pressão. Este folheto ilustra 
alguns dos métodos e instrumentos diferenciados para calibrar e testar os instrumentos de 
pressão de processo mais comuns. 

número do modelo 754
721/ 

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

Balanças de 
peso morto

aplicação
Calibração de transmissores de 
pressão (campo)

• • Ideal • • • •

Calibração de transmissores de 
pressão (bancada)

• • • • • •  Ideal  • 

Calibração de transmissores 
inteligentes HART 

Ideal          

Calibrações de transmissores de 
pressão com documentação

Ideal          

Teste de chaves de pressão no campo Ideal • • • • •  •   
Teste de pressão de chaves na 
bancada

• • • • • •  Ideal

Testes de chave de pressão com 
documentação

Ideal

Testes de chaves de pressão com 
contatos energizados (tensão)

Ideal          

Testes de computador de 
transferência de custódia de gás

• Ideal •        

Verificação dos manômetros de 
pressão do processo (campo)

Ideal • • • • • •    

Verificar manômetros de pressão do 
processo (bancada)

• • • • • •  • • Ideal

Registro de medições de pressão •      Ideal  •
Testar dispositivos de pressão com 
um medidor de referência

        Ideal

Teste de vaso hidrostático       Ideal    
Teste de vazamento (registro de 
medição de pressão)

•      Ideal    

Os produtos indicados como “Ideal” são os mais adequados a uma tarefa específica.
O modelo 754 exige o módulo de pressão 750P com a faixa correta para o teste de pressão.
O modelo 753 pode ser usado para as mesmas aplicações que o modelo 754, exceto a calibração de dispositivos HART.
O modelo 725 e 726 pode ser usado para as mesmas aplicações que o modelo 753, exceto documentação e teste de contato energizado de chaves.
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Ferramentas de teste sugeridas

Calibração de um transmissor de 
pressão inteligente de um HART

Os fabricantes de transmissores de pressão melhoraram a 
precisão e a tecnologia empregada nos dispositivos de medição 
de pressão inteligentes. Muitos instrumentos de calibração 
convencionais tornaram-se inadequados ou simplesmente 
incapazes de testar e calibrar estes transmissores de pressão de 
alta precisão. São necessárias melhores soluções para teste.

Verificar, documentar o desempenho e ajustar um transmissor 
de pressão inteligente HART pode exigir uma grande quantidade 
de ferramentas. Realizar esta tarefa com um calibrador com 
tecnologia HART, como o Fluke 754, simplifica a tarefa e reduz o 
que você precisa carregar.
Antes de ir para o campo: instale o adaptador do módulo 
de pressão à bomba manual com o veda-rosca. Após instalar 
adequadamente o adaptador na bomba, trocar os módulos para 
diferentes faixas de pressão é rápido e nenhuma ferramenta é 
necessária. 
Para conseguir a precisão exigida: para testar estes novos 
transmissores de alta precisão use a faixa padrão de precisão 
de medição mais próxima da faixa do dispositivo testado. Por 
exemplo, use um módulo de pressão de 100 psi para calibrar 
e testar um transmissor na faixa de 100 psi. Os padrões da 
indústria sugerem que o padrão de medição deve ser entre 4 e 
10 vezes mais preciso do que o dispositivo em teste. Portanto, é 
necessária a melhor precisão da categoria.

O Fluke 754 utiliza os módulos de pressão da série 750P e 
tem a funcionalidade HART integrada, o que permite cortes 
inteligentes nos transmissores. Ele também pode documentar o 
desempenho do transmissor antes e depois do ajuste e calcular 
os erros para aprovação/reprovação.

Calibrador de 
Processos com 
Documentação  
Fluke 754 — HART

Consulte a página 23

Módulos de 
Calibração de Pressão 
Fluke Série 750P

Consulte a página 23

Calibrador de 
Precisão de 
Manômetro  
Fluke 700G

Consulte a página 26

Bomba de  
teste pneumática 
Fluke 700PTP-1

Consulte a página 31
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Às vezes, é necessário cortar o 
sensor de entrada do transmissor 
mais de uma vez. É fundamental 
que o módulo de pressão seja 
zerado antes de testar e ajustar. 
Para o melhor resultado do ajuste:
• Após pressionar Fetch para 

medir a pressão, acione o botão 
Trim rapidamente antes que a 
medição de pressão se altere. 

• Informe os mA medidos e 
o tempo de pressão para 
estabelecer os melhores 
resultados de medição. 

• Sempre depure as 
configurações do teste de 
pressão para encontrar 
vazamentos no laboratório 
antes de ir ao campo, inclusive 
instalando o adaptador de 
conexão do módulo de pressão 
na bomba manual. 

• Se o valor de escala total do 
transmissor for inferior a 25% 
da escala total do módulo de 
pressão, selecione um módulo 
de pressão de faixa mais baixo 
para obter melhores resultados. 

• Se for executar calibrações de 
pressão mais elevadas com uma 
bomba hidráulica, use o fluido 
correto, como óleo mineral 
ou água deionizada. A água 
comum de torneira deixará 
depósitos na bomba e causará 
operação errática, vazamentos 
ou dificuldade de ativação. 

• Se a precisão para aprovar/
reprovar for definida nos 
limites do transmissor, ajuste o 
transmissor se os erros forem 
superiores a 25% dos limites. 

• Se os erros forem inferiores 
a 25% dos limites, pode 
ser melhor não ajustar o 
transmissor pois isso poderia 
torná-lo menos preciso.

Isole o transmissor do processo e seu cabeamento. Se estiver medindo o 
sinal através do diodo, deixe a fiação intacta. Observe que este método 
não oferece a melhor precisão de medição de mA. 

Conecte os bornes de medição de mA do 754 ao transmissor.

Conecte o cabo do módulo de pressão ao 754 e a mangueira de teste do 
transmissor da bomba manual ao transmissor. 

Pressione o botão HART no calibrador para ver a calibração do transmissor. 

Pressione HART novamente e o calibrador oferecerá a combinação de 
medida/fonte corretas para o teste. Se estiver documentando a calibração, 
pressione Como Encontrado, informe a tolerância do teste siga as 
solicitações. Se o sinal de mA medido nos pontos de teste estiver dentro 
da tolerância o teste está completo. Caso contrário, é necessário um 
ajuste. 

Selecione o ajuste e corte o zero de pressão do transmissor, o sinal de mA 
e o sensor de entrada. 

Depois do ajuste, selecione Como Encontrado, documente a condição do 
transmissor depois do ajuste e, se o teste for aprovado, ele está completo.

ETAPA

1

ETAPA

2

ETAPA

3

ETAPA

4

ETAPA

5

ETAPA

6

ETAPA

7

Para realizar o teste:

Recursos adicionais  
Para informações mais aprofundadas 
sobre esta aplicação, veja estes 
vídeos e notas de aplicação da Fluke. 

Assista o vídeo de calibração de pressão inteligente em: 
www.fluke.com/pressurevideo

Aplicação de calibração do Transmissor Inteligente HART em: 
www.fluke.com/smarttranappnote

5
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Ferramentas de teste sugeridas

Calibração do transmissor de pressão — 
na bancada

Os técnicos calibram na 
bancada para garantir 
que as calibrações sejam 
eficazes e não resultem em 
degradação do desempenho. 
Eles asseguram que todos os 
componentes estejam em boas 
condições de funcionamento 
antes da instalação e 
podem avaliá-los quando 
suspeitarem de alguma falha 
do componente. A bancada 
fornece um ambiente estável 
para a calibração, uma 
oportunidade de usar os 
equipamentos mais precisos e 
a proteção das condições de 
fábrica durante a preparação, 
teste e calibração dos 
transmissores de pressão.

Calibrador de 
Processos com 
Documentação 
Fluke 754 — HART

Consulte a página 23

Calibrador de 
pressão portátil 
Fluke 3130

Consulte a página 24

Calibrador elétrico de 
pressão Fluke 719Pro

Consulte a página 24

Balanças hidráulicas 
de peso morto P3000

Consulte a página 29

Bomba de teste 
pneumática 
Fluke 700PTP-1

Consulte a 
página 31
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• Equipamento de calibração 
impreciso só degradará 
o desempenho do 
transmissor.

• Os fabricantes recomendam 
usar um equipamento de 
calibração preciso, em 
um ambiente estável, 
para obter os melhores 
resultados.

• Preparação dos 
transmissores na bancada 
para que as configurações 
de segurança e proteção 
para os modos de falhas 
possam ser ajustados antes 
de expor a eletrônica dos 
transmissor às condições 
da fábrica.

Conecte a mangueira de teste do transmissor entre o calibrador e o 
transmissor

Conecte os bornes de medição de mA do calibrador ao transmissor

Use o botão de seleção pressão/vácuo para escolher a função necessária

Feche o botão da ventilação e alimente a válvula de medição

Aplique a pressão ou vácuo da bomba mantendo pressionado o botão da 
bomba e solte quando alcançar a pressão necessária

Corrija a pressão com o ajuste fino

Leia a pressão de referência e a saída de corrente do transmissor a partir 
do display

Repita para todos os pontos de teste. Se o sinal de mA medido nos pontos 
de teste estiver dentro da tolerância o teste está completo. Caso contrário, 
é necessário um ajuste.

ETAPA

1

ETAPA

2
ETAPA

3
ETAPA

4

ETAPA

6
ETAPA

7

Para realizar o teste:

Recursos adicionais 
Para informações mais aprofundadas 
sobre esta aplicação, veja estes vídeos  
e notas de aplicação da Fluke. 

Como usar uma balança de peso morto
Demonstração do calibrador elétrico de pressão Fluke 719

Calibração de transmissor com a Série Fluke 750 DPC
Calibração de transmissor HART 

DiCAS  
TéCniCAS

ETAPA

5

ETAPA

8

7
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Ferramentas de teste sugeridas

Teste de chave de pressão — 
abordagem manual

A calibração precisa das chaves 
de pressão é uma etapa crítica 
para garantir a qualidade do 
processo e o funcionamento 
seguro do equipamento. A 
configuração é semelhante 
à calibração do manômetro, 
exceto que agora uma tensão 
ou continuidade ao longo 
do grupo dos contatos das 
chaves devem ser lidas por 
um DMM (multímetro digital) 
ou calibrador. O objetivo da 
calibração é detectar e corrigir 
erros no ponto de ajuste e 
de zona neutra da chave de 
pressão. Os calibradores podem 
economizar tempo ao reduzir 
as etapas e a quantidade de 
equipamentos que precisam 
ser usados para esta tarefa. 
Com o calibrador correto, 
todo o processo pode ser 
automatizado.

Calibrador de 
pressão portátil  
Fluke 3130-G2M

Consulte a página 24

Calibrador elétrico de 
pressão Fluke 719Pro

Consulte a página 24

Módulos de 
Calibração de Pressão 
Fluke Série 750P

Consulte a página 23

Bomba de teste 
pneumática 
Fluke 700PTP-1

Consulte a 
página 31

Calibrador de 
Processos com 
Documentação 
Fluke 754 — HART

Consulte a página 23
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Ao usar um Fluke 754 ou 
3130 para automatizar a 
calibração da chave de 
pressão, varie a pressão 
aplicada lentamente, para a 
frente e para trás ao longo 
dos pontos de ajuste e de 
reajuste. O display deixará 
claro que o ajuste/reajuste se 
alteraram e os valores reais 
serão registrados.

Desconecte com segurança o dispositivo do processo que ele controla.

Conecte o calibrador ou DMM aos terminais de saída comum e NO 
(normalmente aberto) da chave. O DMM ou o calibrador medirá um 
“circuito aberto”, se for medida a continuidade. Se for medir V CA, 
verifique se a escala da ferramenta é a adequada à tensão medida.

Conecte a chave de pressão a uma fonte de pressão, como uma bomba 
manual conectada a um medidor.

Aumente a pressão da fonte até o ponto de ajuste da chave até que a 
chave mude da condição de aberta para fechada. Registre manualmente 
o valor de pressão quando o DMM indicar um “curto circuito” ou, se estiver 
usando um calibrador, ele registrará o valor para você. 

Continue a aumentar a pressão até a pressão nominal máxima. 
Reduza lentamente a pressão até que o estado da chave se altere 
novamente e passe de fechado para aberto. Registre a pressão.

A pressão do ponto de ajuste foi registrada quando a pressão estava 
subindo. O valor de zona neutra é a diferença entre a pressão do ponto 
de ajuste durante o aumento e a pressão do ponto de reajuste durante a 
queda.

ETAPA

1
ETAPA

2

ETAPA

3

ETAPA

4

ETAPA

6

Para realizar o teste:
Configuração

Pressão crescente

Pressão decrescente

Cálculo

Recursos adicionais 
Para informações mais aprofundadas 
sobre esta aplicação, veja estes 
vídeos e notas de aplicação da Fluke. 

Assista o vídeo de teste de chave de pressão em 
www.fluke.com/pressureswitch

Calibração de chaves de pressão com um DPC

DiCAS  
TéCniCAS

ETAPA

5

9
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Ferramentas de teste sugeridas

 
Teste de chave de pressão — documentada                                                 

Os métodos clássicos de testes de chaves de 
pressão foram substituídos com a introdução 
de novas ferramentas de teste de pressão. 
Hoje, a maioria das chaves de pressão são 
testadas com um conjunto de manômetro 
montado em uma bomba, para fornecer e 
medir a pressão, e um DMM, para verificar 
a continuidade ao abrir e fechar a chave. O 
técnico ou eletricista responsável pelo teste 
deve interpretar a pressão aplicada à chave 

quando o bip de continuidade soar para 
indicar o fechamento do contato da chave. 
Uma solução viável, mas as novas ferramentas 
podem facilitar esta tarefa. 

Os calibradores modernos podem registrar 
automaticamente a pressão aplicada quando 
uma chave de pressão muda de aberta para 
fechada e vice-versa. Dessa forma, o ponto de 
ajuste, de reajuste e a zona neutra são muito 
mais fáceis de determinar. 

Calibrador de 
Processos com 
Documentação 
Fluke 754 — HART

Consulte a página 23

Módulos de 
Calibração de Pressão 
Fluke Série 750P

Consulte a página 23

Bomba de teste 
pneumática 
Fluke 700PTP-1

Consulte a 
página 31

Kit acessório de 
mangueira Fluke 71X

Consulte a página 31
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• O segredo para um bom 
teste de chaveamento 
é a repetibilidade. A 
repetibilidade é alcançada 
mais facilmente ao aplicar 
uma alteração lenta na 
pressão da chave enquanto 
ela se aproxima da pressão 
do ponto de ajuste ou de 
reajuste. 

• Ao executar o teste, 
descubra o ponto de ajuste 
da chave e garanta que 
o vernier/ajuste fino de 
sua bomba de teste tenha 
ajuste suficiente para 
variar a pressão até o 
ponto de ajuste. Assim, a 
pressão pode ser alterada 
lentamente, capturando 
uma pressão de ponto de 
ajuste da chave precisa. 
Repita este procedimento 
para o ponto de reajuste. 

• Com a prática, você 
conseguirá colocar o vernier 
da bomba dentro da faixa 
de pressão do ponto de 
ajuste e de reajuste e obter 
excelente repetibilidade 
de seus testes (dentro das 
limitações da chave em 
teste).

DiCAS  
TéCniCAS

Para começar a testar a chave, faça as conexões mostradas acima. 
Neste exemplo, testaremos contatos secos e continuidade. Para medir a 
continuidade para o teste, selecione a medição de resistência. Alterne 
para o modo de tela da fonte e selecione pressão, para exibir a pressão 
gerada pela bomba manual e medida pelo módulo de pressão. Passe o 
modo do calibrador para o modo de tela de teste dividida. 

O próximo passo é descrever a chave e se ela é normalmente aberta 
ou fechada na pressão ambiente. O estado não acionado da chave é o 
estado de reajuste. O estado de ajuste é a condição para a qual a chave 
passa com a aplicação de pressão ou vácuo. Neste exemplo, a chave 
é normalmente aberta e espera-se que ela feche quando a pressão 
aplicada exceder 10 psi. A seguir, a variação de pressão admissível do 
ajuste da chave e a dimensão da zona neutra devem ser definidas. Neste 
exemplo, o valor de ajuste ideal da chave é de 10 psi e é permitido 
+/-1 psi de desvio. A pressão de reajuste admissível é descrita na 
tolerância da zona neutra. Neste exemplo, o estado de reajuste deve ser 
superior a 1 psi menos a pressão de ajuste encontrada, mas não superior 
a 3 psi menos a pressão de ajuste encontrada.

Após as tolerâncias do teste terem sido totalmente definidas, comece o 
teste. Aumente a pressão até que o calibrador capture o valor de pressão 
do estado de ajuste. Então reduza a pressão até que seja encontrada a 
pressão de reajuste. Repita o aumento e a redução da pressão através da 
chave procurando obter a repetibilidade em suas medições dos pontos 
de ajuste e de reajuste. Após estar satisfeito com o resultado, pressione 
“Pronto”, para obter a avaliação de aprovação/reprovação da chave. 
Se a chave for reprovada, o ajuste ou substituição do teste da chave 
pode ser necessária. Se a chave estiver ajustada, repita o teste para 
documentar a condição Como Encontrado da chave antes de recolocá-la 
em serviço. Agora, o resultado do teste está documentado e pronto para 
ser transferido para o software de gerenciamento de calibração.

Para realizar o teste:
Com um calibrador com documentação moderno, é possível testar a abertura e 
fechamento de contatos secos de uma chave ou, se você estiver usando o Fluke 753 ou 
754, pode deixar a chave conectada à alimentação energizada e o calibrador medirá a 
alteração na tensão CA e a interpretará como a abertura e o fechamento da chave. 

Uma nota de alerta: sempre é mais seguro testar um circuito desenergizado, mas isto 
nem sempre é possível. Da mesma forma, não meça tensões CA acima de 300 V CA 
pois esta é a tensão nominal máxima da família 75X. Tensões de 480 V CA trifásicas 
devem ser desenergizadas e desconectadas da chave ao testar com a família 75X.

Recursos adicionais 
Para informações mais 
aprofundadas sobre esta 
aplicação, veja estes vídeos  
e notas de aplicação da Fluke. 

Vídeo de chave de pressão

Nota de aplicação de 
chave de pressão
Nota de aplicação sobre 
calibração de pressão

ETAPA

1

ETAPA

2

ETAPA

3

11
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Ferramentas de teste sugeridas

Calibração de fluxo de transferência 
de custódia de gás por computador

Os computadores de fluxo de transferência 
de custódia de gás que calculam o fluxo em 
tubulações medindo a pressão diferencial através 
de uma restrição de fluxo, como uma chapa com 
orifício ou outro dispositivo de fluxo de pressão 
diferencial, exigem a realização de calibração 
especial com excelente precisão. Os computadores 
de fluxo de gás fazem três medições primárias 
para calcular o fluxo: fluxo volumétrico (diferença 
na pressão através da chapa de orifício), pressão 
estática em uma tubulação e temperatura do gás. 
É realizado um cálculo com estes dados para 
determinar a massa e volume reais do gás que flui 
pela tubulação.

Estas calibrações podem ser feitas com três 
calibradores separados: um de baixa pressão, um 
de alta pressão e um calibrador de temperatura; 
ou usar um instrumento de calibração multifunção 
projetado especificamente para esta tarefa.

Um exemplo de calibrador sugerido para esta 
tarefa é o Fluke 721 ou 721Ex. Ele tem duas 
faixas de pressão integradas e capacidade de 
medir temperaturas. A configuração mais popular é 
a de 16 psi/1 bar para o sensor de baixa pressão 
(P1) e de 1.500 psi/100 bar ou 3.000 psi/200 bar 
para o sensor de alta pressão (P2). Ele mede a 
temperatura com um acessório RTD de precisão 
e pode exibir todas as três medições ao mesmo 
tempo, se desejado.

Calibrador de 
Processos com 
Documentação  
Fluke 754 — HART

Consulte a página 23

Calibrador de 
Precisão de 
Manômetro  
Fluke 700G

Consulte a página 26

Calibrador de 
pressão de dupla 
faixa de precisão 
Fluke 721

Consulte a página 25

Módulos de 
Calibração de Pressão 
Fluke Série 750P

Consulte a página 23
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Para começar, isole o computador de fluxo da tubulação. Ele normalmente 
está instalado com um coletor de cinco válvulas. Se for o caso, fechar 
as válvulas no lado da tubulação do coletor deve isolá-lo. Não deixe de 
seguir a política e procedimentos de segurança locais ao executar este 
passo de isolamento. Ajuste o sensor P1 do 721 para medir polH20, o 
sensor P2 para medir psi e o sensor de temperatura para medir graus 
Celsius ou Fahrenheit, conforme necessário.
A calibração de pressão diferencial de baixa pressão é realizada com 
a pressão atmosférica como referência pelo lado de baixa pressão. Solte 
a conexão baixa do computador de fluxo ou transmissor de pressão e 
conecte a conexão de alta pressão do computador de fluxo ou transmissor 
à porta de baixa pressão (P1) no calibrador.
Conecte o computador (PC) à porta serial ou USB do computador de fluxo. 
O PC instruirá o usuário para aplicar uma ou mais pressões de teste ao 
computador de fluxo ou transmissor. Por exemplo 0, 100 e 200 polH2O. 
Aperte a bomba para se aproximar da pressão de teste e use o vernier ou 
o ajuste fino de pressão para alterar o indicador. 
A calibração de pressão estática normalmente será aplicada à mesma 
porto de alta pressão do computador de fluxo ou a ambas as portas de 
alta e baixa pressão. Consulte as instruções do fabricante para obter 
detalhes. Conecte a entrada do sensor de alta pressão (P2) à porta 
apropriada no computador de fluxo ou transmissor e à fonte de teste de 
alta pressão. O PC informará as pressões para que o usuário as aplique a 
partir da fonte de pressão. 
A calibração de temperatura da medição de temperatura no 
computador de fluxo é feita com um ponto de temperatura único, na 
temperatura de operação da tubulação. Insira a sonda RTD no termobloco 
de teste e aguarde que a medição se estabilize.

O PC solicitará que o usuário informe a temperatura medida pelo calibrador. 
Retire a sonda RTD do termobloco de teste e a calibração está completa.
Computadores de fluxo com entradas de 4 a 20 mA: Muitos 
computadores de fluxo utilizam um transmissor de baixa pressão estática 
e de temperatura para converter os parâmetros medidos em sinais de 4 a 
20 mA. Neste exemplo, estes transmissores podem precisar de calibração 
individual se os resultados do teste não forem satisfatórios (veja a nota de 
aplicação ou o vídeo de Calibração de Transmissor HART para obter mais 
detalhes). Outra fonte de erros nesta configuração são os cartões A/D 
de entrada do computador de fluxo. Eles podem ser independentemente 
testados com uma fonte de sinal de mA de um calibrador de loop.

ETAPA

1

ETAPA
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ETAPA
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ETAPA
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Para realizar o teste:

• Sempre centralize o vernier 
de sua bomba manual 
antes de iniciar qualquer 
calibração de pressão. Isto 
lhe permitirá aumentar ou 
reduzir a pressão ao fazer 
ajustes finos. 

• Armazene a sonda de 
temperatura em um estojo 
protetor, como a abertura 
disponível no estojo flexível 
do 721. Expor a sonda de 
RTD a esforço mecânico 
pode reduzir sua precisão 
de medição. 

• Tenha cuidado para 
não conectar o lado 
de baixa pressão P1 
do calibrador ao fazer 
calibrações ou medições 
de alta pressão ou o 
sensor será danificado e 
possivelmente romperá, 
criando uma condição 
perigosa. 

• Inserir a sonda RTD antes 
das calibrações de pressão 
normalmente permite 
tempo suficiente para 
alcançar uma medição de 
temperatura estável.

Recursos adicionais 
Para informações mais aprofundadas 
sobre esta aplicação, veja estes 
vídeos e notas de aplicação da Fluke. 

Vídeos do transmissor 
de pressão HART e RTD 
inteligente HART 754 

Nota de aplicação sobre 
calibração de transferência  
de custódia
Calibração de transmissor HART 

DiCAS  
TéCniCAS

13
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Ferramentas de teste sugeridas

Verificação de medidores de 
processos, analógicos e digitais

Tanto os medidores de 
processos analógicos como os 
digitais precisam ser verificados 
para detectar erros referentes 
à oscilação, ambiente, fonte 
de energia elétrica, adição 
de componentes ao loop de 
saída e outras alterações do 
processo. Os manômetros 
podem ser verificados no campo 
ou na bancada. A calibração 
em campo pode economizar 
tempo e permite a resolução 
de problemas no ambiente 
do processo. Os calibradores 
multifunção facilitam a 
realização desta tarefa com 
apenas uma ferramenta e os 
calibradores com documentação 
facilitam seguir os 
procedimentos, capturar dados 
e documentar resultados. A 
calibração na bancada oferece 
um ambiente no qual o medidor 
pode ser limpo, inspecionado, 
testado e recertificado em 
condições de referência para 
se obter a melhor precisão 
possível.

Comparador  
de pressão  
hidráulica P5514 ou 
P5515

Consulte a página 30

Manômetros de 
referência da série 
2700G

Consulte a página 26

Calibrador de  
pressão portátil  
Fluke 3130

Consulte a página 24

Balanças 
tradicionais e 
eletrônicas de 
peso morto

Consulte as 
páginas 29 e 30



Bomba 
manual 

Entrada de pressão

Módulo de 
pressão
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Isole o manômetro do processo com válvulas ou removendo o medidor do 
processo. 

Conecte o medidor ao calibrador ou medidor de referência. Para 
manômetros hidráulicos é importante retirar qualquer gás que possa estar 
preso no fluido no medidor, calibrador e conexões por meio da ativação 
do sistema. Ao gerar a pressão, aguarde um pouco para que ela estabilize. 
Compare a leitura do medidor sob teste com a do medidor principal ou do 
calibrador.

Para manômetros hidráulicos, é importante ativar o sistema. Isto retirará 
qualquer gás que possa estar preso no fluido no medidor, calibrador e 
conexões.

Ao gerar a pressão, aguarde um pouco para que a medição se estabilize. 
Ao usar uma bomba hidráulica manual como fonte, pode demorar vários 
minutos para que a pressão se estabilize devido ao efeito termodinâmico 
dos fluidos.

Compare a leitura do medidor sob teste com a do medidor principal ou do 
calibrador.

ETAPA

1
ETAPA

2

ETAPA

3

ETAPA

4

ETAPA

5

Para realizar o teste:

Recursos adicionais 
Para informações mais 
aprofundadas sobre esta 
aplicação, veja estes vídeos  
e notas de aplicação da Fluke. 

DiCAS  
TéCniCAS
• Segurança em primeiro 

lugar! Verifique todas as 
pressões nominais das 
conexões, adaptadores e 
tubulações conectadas para 
as pressões usadas.

• Lembre-se de apertar os 
medidores analógicos em 
cada ponto devido à fricção 
nas partes mecânicas.

• É preferível usar gás para 
as exigências de limpeza, 
mas tenha cuidado ao gerar 
pressões acima de 2.000 psi.

• Os padrões da indústria 
normalmente pedem 
que o equipamento de 
calibração seja entre 4 e 
10 vezes mais preciso que 
o dispositivo a ser testado.

• Ao calibrar no campo, 
conecte os manômetros 
usando um coletor ou 
conector “T”.

• Use adaptadores de 
conexão quando as cargas 
de trabalho exigirem a 
calibração de uma grande 
variedade de medidores.

• Leve em conta a orientação 
do dispositivo durante o 
uso e use um adaptador de 
ângulo na bancada para 
colocá-lo em orientação 
semelhante.

• Use um separador 
líquido-líquido para 
evitar a contaminação em 
aplicações hidráulicas.

Como usar uma balança de peso morto
Demonstração do calibrador elétrico de pressão Fluke 719

Calibração de transmissor com a Série Fluke 750 DPC
Calibração de transmissor HART 

15



Uma balança de peso morto 
é um método comprovado de 
calibração de pressão que 
normalmente é escolhido 
para aplicações de bancada 
quando precisão e confiança 
são as principais exigências. 
As calibrações são realizadas 
na bancada para a praticidade 
e para manter as condições 
de referência. A bancada é um 
local conveniente para limpar, 
inspecionar, calibrar e reparar 
com todo o equipamento 
necessário disponível. As 
condições de referência são 
necessárias para alcançar 
a precisão de referência do 
dispositivo sob teste e os padrões 
de calibração. A precisão de 
referência pode ser exigida para 
manter as taxas de incerteza do 
teste (TUR) necessárias.

16

Ferramentas de teste sugeridas

Calibração na bancada com uma 
balança de peso morto

Balanças  
hidráulicas de  
peso morto séries  
P3100, P3200 ou P3800

Consulte as páginas 29 e 30

Balanças eletrônicas de 
peso morto 6531 e 6532 

Consulte a página 30

Balança pneumática de peso 
morto P3000

Consulte a página 29

Com líquido: Com gás: 
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O manômetro deve ser montado na mesma orientação (vertical ou 
horizontal) usada no processo. 

Os pontos de medição devem ser distribuídos uniformemente ao longo da 
faixa de calibração. 

Os pesos calibrados são colocados no instrumento e correspondem aos 
pontos de medição. 

A pressão é acrescentada com uma bomba interna ou balancim até que o 
pistão que segura os pesos comece a flutuar. 

O pistão e o peso são girados à mão para minimizar o atrito. 

Enquanto o pistão estiver flutuando, a leitura no dispositivo em 
teste é comparada com a pressão correspondente à soma dos pesos 
selecionados.

• As balanças de peso morto 
são calibradas para atender 
a uma ampla variedade de 
unidades de pressão. 

• A gravidade local muitas 
vezes é o fator que mais 
afeta a precisão. Use o 
software Fluke PRESSCAL 
para alcançar a precisão de 
+/-0,008%.

• Para aumentar o número 
de pontos de ajuste 
disponíveis, use ajustes de 
peso incremental.

• Esqueça chaves ou fitas 
PTFE usando adaptadores 
para ajustar diversos 
tamanhos e tipos de 
dispositivos com vedações 
contra vazamento para 
20.000 psi.

• Segurança em primeiro 
lugar! Escolha conexões, 
tubulação e vedações com 
pressão nominal acima da 
escala total do instrumento.

• Os sistemas hidráulicos são 
preferíveis para sistemas de 
gás para pressões acima de 
2.000 psi devido à segurança 
e facilidade de uso.

• Considere manter a limpeza 
com água destilada como 
meio ou use um separador 
líquido da Fluke em vez de 
gás.

• A lubrificação pode melhorar 
o desempenho ao usar óleo, 
quando permitido. 

ETAPA
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Para realizar o teste:

Recursos adicionais 
Para informações mais 
aprofundadas sobre esta 
aplicação, veja estes vídeos  
e notas de aplicação da Fluke. 

 Assista os vídeos do 700G.

Folha de dados do 700G.
Interpretação das especificações dos calibradores de processo, 
nota de aplicação

DiCAS  
TéCniCAS
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Ferramentas de teste sugeridas

Calibração na bancada  
com um comparador de pressão                                                 

Um comparador de pressão 
é um instrumento prático 
para a calibração de pressão 
na bancada. As calibrações 
de bancada são executadas 
para manter as condições de 
referência e obter as incertezas 
mais baixas possível. A bancada 
também é um local prático para 
inspecionar, ajustar e reparar os 
dispositivos em teste.

Comparador  
de pressão  
hidráulica P5514 ou P5515

Consulte a página 30
Comparador de pressão de 
gás P5510 ou P5513

Consulte a página 30

Manômetros de referência 
da série 2700G

Consulte a página 26

Com líquido: Com gás: 



DiCAS  
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O manômetro deve ser montado na mesma orientação (vertical ou 
horizontal) usada no processo. Um adaptador de ângulo, como o P5543, 
pode ser usado. 

O manômetro de referência (2700G) deve ser montado de forma que o 
display seja visto facilmente.

Para comparadores hidráulicos, ative o fluido com a bomba de ativação, 
para retirar qualquer bolha. 

Os pontos de medição devem ser distribuídos uniformemente ao longo 
da faixa de calibração. Pressurize a fonte de pressão com uma bomba 
manual até 300 psi, depois disso, use uma fonte de pressão externa. 

Para os comparadores a gás, use a válvula de agulha fina ou o balancim 
de ajuste fino para medir a pressão com precisão. 

Com modelos hidráulicos use o balancim para fornecer e fazer o ajuste 
fino da pressão. 

A pressão da fonte pode ser ajustada até que o dispositivo sob teste esteja 
lendo uma pressão nominal ou até que o medidor de referência leia a 
pressão nominal.

• Use um medidor de 
referência com melhor 
precisão para atender 
às taxas de incerteza do 
teste sobre uma faixa de 
pressões mais ampla.

• Esqueça chaves ou fitas 
PTFE usando adaptadores 
para ajustar diversos 
tamanhos e tipos de 
dispositivos com vedações 
contra vazamento para 
20.000 psi.

• Segurança em primeiro 
lugar! Use sempre 
conexões, tubulação e 
vedações com pressão 
nominal acima da escala 
total do instrumento.

• Se for possível, use 
óleo para uma melhor 
lubrificação.

• Use gás para melhorar a 
limpeza ou um separador 
líquido-líquido disponível 
na Fluke.

• Os sistemas hidráulicos são 
preferíveis para sistemas 
de gás para pressões acima 
de 2.000 psi devido à 
segurança e facilidade de 
uso.

ETAPA
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Para realizar o teste:

Recursos adicionais 
Para informações mais 
aprofundadas sobre esta 
aplicação, veja estes vídeos  
e notas de aplicação da Fluke. 

 Assista os vídeos do 700G.

Folha de dados do 700G.
Interpretação das especificações dos calibradores de processo, 
nota de aplicação

19
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Ferramentas de teste sugeridas

Uso e seleção de bombas manuais e 
medidores de teste de pressão para teste de 
pressão no campo

É importante selecionar a 
bomba e o medidor adequados 
à aplicação de teste em 
questão. Uma boa diretriz é que 
o dispositivo de teste deve ser 
entre 4 e 10 vezes mais preciso 
do que o dispositivo sob teste. 
Para isto, use um medidor de 
teste com o valor de escala 
total o mais próximo possível 
do valor a ser medido. Assim, 
é usada a melhor precisão do 
medidor.

Calibrador de 
Precisão de 
Manômetro  
Fluke 700G

Consulte a página 26

Kit de pressão de 
teste pneumático 
Fluke 700PTPK2

Consulte a página 31

Kit de pressão de  
teste hidráulico  
Fluke 700HTPK2

Consulte a página 31

Mangueira de  
teste do transmissor  
Fluke 700TTH 10K

Consulte a página 31
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O manômetro deve ser montado na mesma orientação 
(vertical ou horizontal) usada no processo. 

O manômetro de referência (2700G) deve ser montado 
verticalmente.

Para comparadores hidráulicos, ative o fluido com a 
bomba de ativação, para retirar qualquer bolha. 

Os pontos de medição devem ser distribuídos 
uniformemente ao longo da faixa de calibração. 
Pressurize a fonte de pressão com uma bomba manual 
até 300 psi, depois disso, use uma fonte de pressão 
externa. 

Para os comparadores a gás, use a válvula de agulha 
fina ou o balancim de ajuste fino para medir a pressão 
com precisão. 

Com modelos hidráulicos use o balancim para fornecer e 
fazer o ajuste fino da pressão. 

A pressão da fonte pode ser ajustada até que o 
dispositivo sob teste esteja lendo uma pressão nominal 
ou até que o medidor de referência leia a pressão 
nominal.

• O segredo para uma boa experiência no 
uso de uma bomba manual, pneumática 
ou hidráulica, é testar e depurar sua 
configuração de teste na oficina, antes de ir 
ao campo. Minimizar o número de conexões 
de pressão diminui a probabilidade de 
vazamentos. Monte o medidor cuidadosamente 
na bomba de teste na oficina.

• Dê atenção às mangueiras que conectam a 
bomba manual ao dispositivo a ser testado. 
Há diversos conectores especiais que 
“não exigem o uso de ferramentas” para 
conectar à mangueira de teste e facilitar 
essa operação. Se estes conectores não 
estiverem disponíveis, tenha à mão diversos 
adaptadores, chaves e vedação em PFTE 
para poder conectar a mangueira de teste 
à porta de entrada do dispositivo em teste. 
Se for usar mangueiras com “conectores 
encaixáveis” é provável que acabem por 
apresentar vazamentos. Toda vez que 
uma mangueira com conector encaixável 
é conectada, é deixada uma marca na 
mangueira de teste e pode acontecer de 
o bloco não ser vedado. Para eliminar 
o vazamento, corte a parte afetada da 
mangueira de teste para que haja uma 
superfície limpa para a conexão. Este 
processo precisará ser repetido com o uso. 

• Ao tentar obter a pressão máxima de uma 
bomba pneumática, ajuste o vernier de 
ajuste fino todo para baixo. Assim, girar o 
vernier aumentará a pressão. Quando a 
pressão se aproximar da pressão pretendida, 
use o vernier para aumentá-la.

• Ao utilizar bombas hidráulicas manuais, 
lembre-se do efeito termodinâmico. Uma 
vez que qualquer fluido é comprimido, a 
temperatura aumenta e o fluido se expande. 
Isto fica óbvio ao bombear para uma pressão 
alvo com uma bomba hidráulica. Uma vez 
que a pressão alvo é atingida, o fluido se 
expandiu. Ao passo que o fluido se esfria 
e contrai, a pressão rapidamente diminui 
até que o equilíbrio da temperatura seja 
alcançado, isto pode demorar 5 minutos ou 
mais. Depois que a temperatura se mantiver 
constante, ajuste novamente a pressão 
usando o vernier.
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Para realizar o teste:

Recursos adicionais 
Para informações mais aprofundadas 
sobre esta aplicação, veja estes vídeos  
e notas de aplicação da Fluke. 

 Assista os vídeos do 700G.

Folha de dados do 700G.
Interpretação das especificações dos calibradores de 
processo, nota de aplicação

DiCAS  
TéCniCAS
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FERRAmEnTAS DE TESTE
Escolha a ferramenta de pressão adequada para você

modelos

754
721/ 

721Ex
719 
Pro 719 718 717 700G 3130 2700G

Balanças de 
peso morto

Função principal
Medição de pressão para 
10.000 psi/690 bar

Com o 
750P

5.000 
psi

300  
psi

100  
psi

300  
psi • •

300  
psi • •

Medição e geração de pressão de 
vácuo até 30.000 psi/4.137 bar •

Medição de pressão com precisão de 
leitura de 0,015% •

Gera pressão com bomba interna 
manual     •      

Gera pressão com bomba interna 
elétrica   • •    •   

Gera mA e fornece alimentação de loop • 721  
somente • • • •  •   

Fornece e simula sinais de mA •  • •    •   

Mede continuidade (para contatos de 
chaves de pressão) • • • • • •  •

Fornece e mede frequência •  

Meça a temperatura com RTD ou sonda 
de termopar acessórios • • •        

Função de documentação para 
carregar/baixar •          

Comunicação HART •          

Registro de medição •      •    

Cálculo de erro para testes de 
aprovação/reprovação •          

Mede tensão CC • 721  
somente •     •   

Fonte de tensão CC •

Medição de tensão CC para testes de 
chave de pressão e tensão energizadas •          

Simule termopares, RTDs para testes 
de temperatura •

Gera pressão com o comparador de 
pressão P55XX •

Modelos Ex para testar em áreas com 
classificação IS

721Ex  
somente • •

Guia de seleção de ferramentas de pressão
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Calibrador de Processos com 
Documentação Fluke 754 — HART

O Calibrador de Processos com 
Documentação Fluke 754 - HART 
realiza o trabalho de várias 
ferramentas: fonte, simulação e 
medição de pressão, temperatura 
e sinais elétricos por meio de um 
instrumento portátil e robusto. 
O recurso de comunicação é 
combinado para criar um calibrador 
comunicante integrado. Essa 
ferramenta resistente e confiável é 
ideal para calibração, manutenção 
e solução de problemas em 
instrumentos inteligentes HART e 
outros instrumentos.

Características principais:
•	Acrescente um ou mais (50) módulos de pressão 

de série 750P para tornar o 754 um calibrador de 
pressão com documentação

•	A medição/fornecimento simultâneos permite o 
teste da maioria dos dispositivos de processo

•	A comunicação inteligente HART permite que o 754 
realize praticamente todas as tarefas diárias que 
você realiza hoje com um comunicador separado. 

•	Para criar um sistema de gerenciamento de 
calibração contínuo/sem papel, acrescente o 
software Fluke DPCTrack2 Calibration Management 

• Garantia de 3 anos

Especificações resumidas
•	Fonte:  mA, tensão CC, frequência, resistência, 

termopares, RTDs
•	Meça:  mA, mA com alimentação de loop, tensão 

CA, tensão CC, frequência, termopares, RTDs
•	Proteção contra sobretensão CAT II 300V, 

medição até 300 V CA 

Cobertura da aplicação
•	Calibração de transmissores de pressão e de 

temperatura
•	Calibração e teste de chave de pressão e de 

temperatura
•	Teste e calibração de transdutores I/P e válvulas 

de controle
•	Verificação de E/S de processos com fonte/

simulação/medição de tensão e mA
•	Acrescente um bloco seco da Fluke Calibration 

para calibração de temperatura de loop completo
•	Resultados de testes para carregar/baixar para 

gerenciamento de calibração sem papel

módulos de pressão  
Fluke Série 750P

Os Módulos de Pressão da Série 
750P permitem medição de 
pressão manométrica, diferencial 
e absoluta com calibradores 
Fluke multifunção e processo de 
documentação. 50 módulos de 
pressão para ampla cobertura 
de carga de trabalho de pressão. 
A melhor precisão da categoria 
oferece alta confiança em 
medições de pressão.

Recursos do módulo da Série Fluke 750P:
•	Compatível com as séries DPC 750 e 740 e MPC 

725 e 726
•	Medição de pressão de 0 a 1 polH20 a 

10.000 psi (2,5 mbar a 690 bar).
•	Adaptadores de conexão pneumáticos que não 

exigem ferramentas para se conectarem uma vez 
que o adaptador esteja montado na bomba de 
teste

•	Especificado para diferentes faixas de temperatura 
para atender a seu ambiente de trabalho

•	Incerteza total de 0,015% por 6 meses, a melhor 
da categoria. Módulo com precisões padrão de 
0,045% 0 a 50 ºC por um ano

•	Garantia de 3 anos

Cobertura da aplicação
•	Módulos diferenciais que medem pressão diferencial 

de 0–1 polH2O a 15 psi, 2,5 mbar a 1 bar
•	Módulos manométricos quem medem pressão 

manométrica de 30 a 2.000 psi, 2 a 140 bar
•	Módulos de alta pressão medem pressão de 

3.000 a 10.000 psi, 200 a 700 bar
•	Os módulos absolutos medem a pressão absoluta 

de 5 a 1.500 psia, 350 mbar a 100 bar absolutos
•	Os módulos de vácuo medem a pressão de vácuo 

de -5 psi a -15 psi, -350 mbar a -1 bar
•	Os módulos de faixa dupla medem a pressão de 

-1 a +1 psi a -15 a 300 psi, -70 a + 70 mbar a 
-1 a 20 bar

•	Módulos de precisão que medem entre 15 psi 
e 10.000 psi, 1 bar a 700 bar, referência da 
categoria 
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Calibrador elétrico de  
pressão Fluke 719Pro

Os calibradores de pressão elétricos 
Fluke 719Pro com bomba elétrica 
integrada facilitam a calibração 
de pressão. Basta o toque em um 
botão. O 719Pro também inclui 
um calibrador de loop totalmente 
funcional que busca a fonte, 
simula e mede os sinais de mA. A 
melhor precisão da categoria faz 
do 719Pro a ferramenta ideal para 
testar transmissores de pressão de 
alta precisão com alta confiança.

Características principais:
•	Bomba elétrica integrada única que possibilita a 

calibração de pressão usando apenas uma mão
•	Teste de chaves de pressão por meio da função 

do teste de chave de fácil utilização
•	A tela iluminada grande exibe três parâmetros de 

medição ou de fonte de uma só vez
 — Medição de pressão do sensor interno ou 

externo
 — Valores de mA originados/simulados ou 

medidos
 — Temperatura medida pela sonda RTD opcional
•	Vernier de precisão para ajustes de pressão 

fáceis e precisos
•	Limite programável da bomba do calibrador de 

pressão: elimina a sobrepressurização
•	As portas de esvaziamento da bomba reduzem 

falhas causadas por umidade e danos no fluido
•	Filtro de fluido integrado para mitigar danos ao 

fluido em aplicações de risco
•	Garantia de 3 anos

Especificações resumidas:
•	Faixas de pressão de 30 psi, 150 psi e 300 psi
•	Incerteza total de 0,025% para seis meses e de 

0,035% para um ano
•	Medição de temperatura de -50 a 150 °C (com  

a sonda 720 RTD opcional)

Cobertura da aplicação: 
•	Transmissores de pressão de alta precisão, 

referências da categoria 
•	Chaves de pressão 
•	Manômetros
•	Conversores de I para P
•	Medição ou geração de 4 a 20 mA
•	Medição de 0 a 30 V CC
•	Compatível com os módulos de pressão  

Fluke Série 750P

Calibrador de pressão portátil 3130
Tudo que você precisa para fornecer uma pressão 
constante e precisa e ler a saída do dispositivo sob 
teste na bancada ou em campo. 

Use a bomba interna para gerar a pressão 
ou vácuo com facilidade, ou conecte um fonte 
de pressão externa para calibração rápida 

com volumes maiores. 
Capacidade de medição 
elétrica integrada e estojo 
para transporte resistente 
fazem com que sejam 

ideal para calibrar 
transmissores de 
pressão e chaves de 
pressão na bancada 

ou em campo. 

Características principais:
• Geração de pressão ou vácuo com a bomba 

interna ao toque de um botão
• Inclui volume variável para ajuste fino de 

pressões
• A alimentação de loop interna de 24 V pode 

fornecer energia a um transmissor em teste
• Medição ou geração de sinais de 4 a 20 mA 
• Medição de 0 a 30 V CC
• Alimentado por bateria de NiMH interna e de alta 

capacidade 
• Compatível com módulos de pressão Fluke das 

séries 700P e 750P

Especificações resumidas
• Vácuo até -80 kPa (-12 psi, -0,8 bar) 
• Pressão até 2 MPa (300 psi, 20 bar)
• Precisão de medição de pressão de 0,025% da 

leitura ± 0,01% da escala total

Cobertura da aplicação
• Calibração de manômetro de pressão
• Calibração de transmissor de pressão
• Teste e calibração de chave de pressão

Cada unidade inclui
Quatro conectores rápidos NPT de 1/8 polegada 
para mangueiras de calibração, duas seções de 
mangueira de 3 pés, com diâmetro externo de 1/8 
polegada. Um conector NPT fêmea de 1/8 polegada 
em uma conexão NPT fêmea de 1/4 polegada, um 
conector BSP fêmea de 1/8 polegada, fita veda-
rosca, cabos de teste (dois vermelhos, dois pretos), 
fonte de alimentação universal, certificado de 
calibração rastreável, manual
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Fluke 717, 718, 719,  
calibradores de pressão

A Série Fluke 717 de calibradores 
de pressão oferece excelente 
desempenho, durabilidade e 
confiabilidade. Os calibradores de 
pressão Fluke 717 são fáceis de usar, 
compactos e leves. 

O calibrador de pressão Fluke 718 
oferece uma solução de calibração 
de pressão total para testar 
transmissores, medidores e chaves. 
Esta solução compacta para calibração 
de pressão tem aproximadamente um 
terço do tamanho de instrumentos 
comparáveis e pesa apenas um quilo 
(duas libras). 

O calibrador de pressão elétrico 
Fluke 719 pode calibrar e testar 
dispositivos de pressão de modo 
rápido e fácil com a bomba elétrica 
integrada. As configurações da bomba 
com limite programável ajudam 
a eliminar a sobrepressurização 
acidental. 

Características principais:
•	Duas indicações no visor exibem a pressão e os 

mA simultaneamente
• Função de teste de chaveamento de pressão para 

testar chaves com facilidade
•	Faixa de medição de pressão estendida com a 

utilização de qualquer um dos (50) módulos de 
pressão da série 750P

•	O projeto exclusivo com uma porta de limpeza 
reduz as falhas da bomba do 718 e 719

•	Os modelos 718Ex têm classificação ATEx e CSA 
para uso em áreas perigosas

•	Alimentação de loop de 24 V (não fornecida com 
o 718Ex) 

•	Garantia de 3 anos

Especificações resumidas:
•	Fluke 717 disponível em 11 faixas, de 1 a 

10.000 psi (70 a 690 bar)
•	O 718 está disponível em (4) faixas de 1, 30, 100 

e 300 psi (70 mbar a 20 bar)
•	O 718Ex (com classificação IS) está disponível em 

(3) faixas de 30, 100 e 300 psi (2 mbar a 20 bar)
•	O Fluke 719 está disponível em duas faixas, 30 e 

100 psi (2 bar e 7 bar)
•	Mede a pressão com sensor interno a 0,025% 
•	Medição de mA com 0,015% de precisão
•	Os modelos 719 fornecem mA com precisão de 

0,015%

Calibradores de pressão de dupla 
faixa de precisão Fluke 721

Os calibradores de pressão de 
precisão Fluke 721 com sensores 
de pressão duplamente isolados 
são a ferramenta ideal para 
aplicações de transferência de 
custódia de gás. Faça medições 
de pressão estática e diferencial 
simultâneas com apenas uma 
ferramenta e meça mA e 
temperatura.

Características principais:
• Ideal para aplicações de calibração de fluxo de 

gás (transferência de custódia)
• Dois sensores de pressão isolados, de aço 

inoxidável, com precisão de 0,025%
• Medição de temperatura com a sonda 720RTD 

Pt100 opcional
• Mede sinais de 4 a 20 mA
• Medição de tensão CC para 30 V CC, para 

verificar fornecimento de energia de 24 V e sinais 
de 1 a 5 V

• A alimentação de loop interna de 24 V pode 
fornecer energia a um transmissor em teste

• Estenda a faixa de medição de pressão com 
conexão a módulos de pressão externos da série 
750P (50 faixas)

• O amplo visor gráfico com luz de fundo pode 
exibir até três medições simultaneamente

• Garantia de 3 anos

Especificações resumidas
• Sensor de baixa pressão (P1) 16 psi (1,1 bar) ou 

36 psi (2,48 bar)
• Sensor de alta pressão (P2) 100, 300, 500, 

1.000, 1.500, 3.000 ou 5.000 psi (6,9, 20, 24,5, 
69, 103,4, 200, 345 bar). 

• Medição de mA com precisão de 0,015%
• Medição de temperatura de -40 a 150 °C com a 

sonda 720 RTD opcional
• Medição de V CC até 30 V com precisão de 

0,015%

Aplicações
• Calibração de transmissor
• Calibração de computador de fluxo
• Testes de chaveamento
• Testes de manômetros
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manômetros de  
referência da série 2700G

O melhor desempenho da 
categoria para calibrar mais 
medidores com menos 
equipamentos. 

Os manômetros de referência 
2700G oferecem o melhor 
desempenho de medição 
da categoria em um produto 
robusto, fácil de usar e 
econômico. A precisão de 

medição aprimorada permite que eles sejam 
usados em uma grande variedade de aplicações. 
Combine com os kits de bombas 700PTPK ou 
700HTPK para obter uma solução de testes de 
pressão completa até 600 psi com a bomba 
pneumática PTP-1, e até 10.000 psi com a bomba 
hidráulica HTP-2. Combine com os bombas para 
testes de comparação P5510, P5513, P5514 ou 
P5515 para obter uma solução completa para 
calibração de pressão na bancada.
Características principais:
• Estrutura resistente e fácil de usar para um 

desempenho confiável
• A porta de teste é um conector NPT macho de  

1/4 polegada.
• Compatível com software 700G/Track para 

facilitar a exibição e exportação dos dados 
registrados remotamente

Especificações resumidas
• Precisão de 0,02% da escala total
• A medição de pressão com precisão de 100 kPa 

(15 psi, 1 bar) a 70 MPa (10.000 psi, 700 bar)
Cobertura da aplicação
• Medidor principal para comparação de calibração
• Padrão de verificação 
• Registro de dados
Cada unidade inclui
Adaptador de alimentação USB, três pilhas alcalinas 
AA, cabo para interface USB, adaptadores BSP de 
1/4 e M20 X 1,5, capa protetora, manual, relatório 
de calibração

 

Calibrador de Precisão  
de manômetro Fluke 700G

Os manômetros de pressão 
da série 700G são medidores 
digitais de alta precisão 
para teste de pressão. Com 
precisão de 0,04%, os 
medidores da série 700G 
podem ser usados como uma 
referência de calibração ou em 
qualquer aplicação onde há a 
necessidade de alta precisão 
na medição de pressão.

Características principais:
• Medição de pressão de precisão de ±10 pol 

H2O/20 mbar a 10.000 psi/690 bar
• Faixas de medição de pressão absoluta de 15, 30, 

100, 300 psia
• Precisões do medidor de classe de referência de 

0,04% da leitura
• Fácil de usar, construção resistente e com capa 

protetora para um desempenho confiável
• Visor claro com luz de fundo
• Combine com os kits de bombas 700PTPK2 ou 

700HTPK para obter uma solução de testes de 
pressão completa até 600 psi (40 bar) com a 
bomba pneumática PTP-1 e até 10.000 psi (690 
bar) com a bomba hidráulica HTP-2 

• Registre até 8.493 medições de pressão na 
memória (requer o software 700G/TRACK)

• Garantia de três anos
Especificações resumidas
• Precisão de 0,04 % da escala total
• Proteção contra entrada IP-64
• CSA; Classe 1, Div. 2, Grupos de classificação A–D
• Classificação ATEX: II 3 G Ex nA IIB T6 
Aplicações
• Calibração de transmissor
• Testes de manômetros
• Medições de pressão do processo
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O 725Ex é um calibrador 
de processo multifunção 
intrinsecamente seguro para uso 
em áreas nas quais a presença de 
gases explosivos é conhecida. Esta 
ferramenta de calibração fornece 
e mede quase todos os parâmetros 
de processo. Acrescente módulos 
de pressão (8) 700PEx para tornar 
o 725Ex um calibrador de pressão.

O Fluke 718Ex é um calibrador de 
pressão potente, intrinsecamente 
seguro, portátil e autocontido, 
para uso em áreas com risco de 
explosão. Ele oferece uma gama de 
soluções de calibração de pressão 
completa para transmissores, 
medidores e chaves. Esta solução 
compacta para calibração de 
pressão tem aproximadamente um 
terço do tamanho de instrumentos 
comparáveis e pesa apenas um 
quilo (duas libras). A exclusiva 
facilidade de limpeza da bomba 
ajuda a protegê-la contra danos e 
fornece a capacidade de reparar a 
bomba sem desmontagem, mesmo 
no campo.

Os módulos de pressão Fluke 
Série 700PEx possibilitam medir 
pressão por meio de calibradores 
Fluke com segurança intrínseca, 
como, por exemplo, o 718Ex e o 
725Ex. Os módulos de pressão 
efetuam a medição de pressão 
através de um microprocessador 
interno. Os módulos recebem 
energia de operação dos 
calibradores com segurança 
intrínseca, e enviam informação 
digital aos mesmos.

A série de medidores de teste Fluke-700G também 
tem classificação de IS. Confira a página anterior 
para obter mais informações sobre estes medidores.

Especificações resumidas:
• 725Ex: ATEX II 1 G Ex ia IIB 171°C, CSA Classe I, 

Divisão 1 Grupos B–D 
• 718Ex: ATEX II 1G Ex ia IIC T4, CSA Classe I, 

Divisão 1 Grupos A–D
• 700G: Classificação ATEX: II 3 G Ex nA IIB T6, 

CSA; Classe 1, Div. 2, Grupos 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

Calibradores de pressão de 
dupla faixa 721Ex.
• A mesma medição precisa de 

pressão e (14) faixas do  
padrão 721

• Acrescente a sonda acessória 
720RTD para medição de 
temperatura

• Medição de tensão, alimentação 
de loop e conectividade de 
pressão retirada para obter a 
classificação Ex.

CAliBRADORES DE PRESSãO 
inTRinSECAmEnTE SEGUROS
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Balanças pneumáticas de peso morto
modelo Faixa de pressão Faixa de pressão (bar) Faixa de vácuo Bomba interna incremento  

mínimo de  
pressão

incremento 
mínimo  
de vácuo

Opções de unidades 
de engenharia

incremento 
fino de 
pressão 
opcional

P3011 N/D N/D 1 a 30 polHg Opcional N/D 0,2 polHg SI, bar, psi, kgf/cm² N

P3012-P 5 a 400 polH2O 15 a 1.000 mbar N/D Padrão 1 polH2O N/D SI, bar, psi, kgf/cm² N

P3013-P 12 a 800 polH2O 30 a 2.000 mbar N/D Padrão 2 polH2O N/D SI, bar, psi, kgf/cm² N

P3014-P 3 a 150 psi 0,2 a 10 bar N/D Padrão 1 psi N/D SI, bar, psi, kgf/cm² Y

P3015 3 a 500 psi 0,2 a 35 bar N/D Opcional 1 psi N/D SI, bar, psi, kgf/cm² Y

P3022 5 a 400 polH2O 15 a 1.000 mbar 1 a 30 polHg Opcional 1 polH2O 0,2 polHg SI, bar, psi, kgf/cm² N

P3023 12 a 800 polH2O 30 a 2.000 mbar 1 a 30 polHg Opcional 2 polH2O 0,2 polHg SI, bar, psi, kgf/cm² N

P3025 3 a 500 psi 0,2 a 35 bar 1 a 30 polHg Opcional 1 psi 0,2 polHg SI, bar, psi, kgf/cm² Y

P3031 10 a 1000 psi 1 a 70 bar N/D N/D 1 psi N/D SI, bar, psi, kgf/cm² N

P3032 10 a 2000 psi 1 a 140 bar N/D N/D 1 psi N/D SI, bar, psi, kgf/cm² N

Testadores de peso morto hidráulico
modelo(s) Fluido de operação Faixa de pressão (psi) Faixa de pressão 

(bar)
limites incremento de 

pressão mínimo 
— faixa alta

incremento de 
pressão mínimo 
— faixa baixa

Opções de unidades 
de engenharia

incremento 
fino opcional

P3123 Óleo 10 a 5000 psi 1 a 350 bar Dupla 10 psi 1 psi SI, bar, psi, kgf/cm² Y

P3124 Óleo 10 a 10.000 psi 1 a 700 bar Dupla 20 psi 1 psi SI, bar, psi, kgf/cm² Y

P3125 Óleo 10 a 16.000 psi 1 a 1.200 bar Dupla 20 psi 1 psi SI, bar, psi, kgf/cm² Y

P3111 Óleo 10 a 500 psi 1 a 35 bar Única 1 psi N/D SI, bar, psi, kgf/cm² Y

P3112 Óleo 40 a 2.000 psi 4 a 140 bar Única 1 psi N/D SI, bar, psi, kgf/cm² N

P3113 Óleo 100 a 5.000 psi 10 a 350 psi Única 10 psi N/D SI, bar, psi, kgf/cm² Y

P3114 Óleo 200 a 10.000 psi 20 a 700 bar Única 20 psi N/D SI, bar, psi, kgf/cm² Y

P3115 Óleo 200 a 16.000 psi 20 a 1.100 bar Única 20 psi N/D SI, bar, psi, kgf/cm² Y

P3116 Óleo 200 a 20.000 psi 20 a 1.400 bar Única 20 psi N/D SI, bar, psi, kgf/cm² Y

P3223 Água 10 a 5.000 psi 1 a 350 bar Dupla 10 psi 1 psi SI, bar, psi, kgf/cm² Y

P3224 Água 10 a 10.000 psi 1 a 700 bar Dupla 20 psi 1 psi SI, bar, psi, kgf/cm² Y

P3211 Água 10 a 500 psi 1 a 35 bar Única 1 psi N/D SI, bar, psi, kgf/cm² Y

P3212 Água 40 a 2.000 psi 4 a 140 bar Única 1 psi N/D SI, bar, psi, kgf/cm² N

P3213 Água 100 a 5.000 psi 10 a 350 psi Única 10 psi N/D SI, bar, psi, kgf/cm² Y

P3214 Água 200 a 10.000 psi 20 a 700 bar Única 20 psi N/D SI, bar, psi, kgf/cm² Y

P3830 Óleo 500 a 30.000 psi 40 a 2.000 bar Única 20 psi N/D SI, bar, psi N

P3840 Óleo 500 a 40.000 psi 40 a 2.600 bar Única 20 psi N/D SI, bar, psi N

P3860 Óleo 500 a 60.000 psi 40 a 4.000 bar Única 20 psi N/D SI, bar, psi N

Escolha a balança de peso morto adequada para você

BAlAnçAS DE PESO mORTO

Guia de seleção de Balança de peso morto
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Balanças hidráulicas de  
peso morto P3100 e P3200
Balanças de peso morto operadas a óleo e água 
(hidráulicas) oferecem uma forma de verificar a 
precisão comprovada, rastreável, segura e fácil 
de manômetros e padrões de transferência até 
pressões muito altas. Os modelos P3100 e P3200 
estão disponíveis em formatos de pistão único 
ou duplo para faixas operacionais elevadas. As 
unidades podem ser fornecidas em psi, bar, kgf/

cm² e MPa. Esses 
instrumentos 
duráveis são 
altamente precisos, 
rápidos e fáceis 
de usar. As 
unidades 
contam com 
uma bomba 

de escorvamento 
integrada para 

aplicações em grandes 
volumes, indicadores de flotação de pistão e 
balancim de alta qualidade para proporcionar um 
controle de pressão refinado.
Recursos principais
• Precisão da leitura padrão de 0,015% (0,008% 

opcional)
• P3100: Operado com óleo
• P3200: Operado com água
• Bombas manuais integradas padrão
• Verificação de nível montado com pés ajustáveis
• Pesos cortados para a gravidade local isenta de 

carga
Especificações resumidas
• Precisão superior a 0,015% da leitura. (Opção de 

precisão aumentada de 0,008%)
• Faixas de pressão até 20.000 psi (1.400 bar)
• Veja a página de seleção de balanças de 

peso morto para informações sobre modelos 
específicos

Cobertura da aplicação
Estas balanças de peso morto com alto 
desempenho operadas com líquido podem ser 
usadas para calibrar com segurança praticamente 
qualquer dispositivo de detecção de pressão, 
incluindo transdutores, transmissores, medidores 
ou chaves de pressão até pressões muito altas.
Cada unidade inclui:
Massas de aço inoxidável austenítico não 
magnético da série 3 armazenado em um estojo de 
alta qualidade com mecanismo de autotravamento, 
pesos fracionais opcionais são de aço inoxidável 
e/ou alumínio tratado em solução de calor, 
tampa destacável, estojo para transporte de alta 
qualidade, certificado de calibração credenciada, 
detalhes de massa do peso, adaptadores fêmea 
para 1/8 pol, 1/4 pol, 3/8 pol, 1/2 pol NPT ou BSP, 
fluido de operação (quando aplicável) e vedações 
sobressalentes. 

Testadores pneumáticos  
de peso morto P3000
Balanças de peso morto operadas a gás 
(pneumáticas) oferecem uma forma de verificar 
a precisão comprovada, rastreável, limpa e fácil 
de manômetros e padrões de transferência. Cada 
instrumento é fornecido com uma tampa removível 
que o torna prático, compacto e portátil. As massas 
de peso são armazenadas em um estojo de alta 
qualidade com um mecanismo de travamento 
automático para protegê-las durante o transporte. 

As balanças de peso morto 
de pistão duplo trabalham 

tanto com vácuo quanto 
com a pressão positiva 

em um instrumento. 
As unidades 
podem ser 

fornecidas em 
diversas unidades 

de pressão, 
incluindo psi, bar, 

kgf/cm² e MPa.
Recursos principais
• Indicador de flutuação do pistão
• As válvulas de agulha de alta qualidade 

proporcionam o controle ideal
• Verificação de nível montado e pés ajustáveis
• O design da estação de teste com anéis de 

vedação elimina a necessidade de fita de teflon 
ou chaves inglesas

• Estojo resistente com ferrolhos de mola para capa
• Caixa resistente com tampa articulada e alças 

laterais para transporte fácil
• Pesos cortados para a gravidade local isenta de 

carga
Especificações resumidas
• Precisão superior a 0,015% da leitura. (Opção de 

precisão aumentada de 0,008%)
• A pressão varia de vácuo até 2.000 psi (140 bar)
• Veja a página de seleção de balanças de 

peso morto para informações sobre modelos 
específicos

Cobertura da aplicação
Estas balanças de peso morto com alto 
desempenho operadas com gás podem ser usadas 
para calibrar praticamente qualquer dispositivo 
de detecção de pressão, incluindo transdutores, 
transmissores, medidores ou chaves de pressão 
ao mesmo tempo em que minimizam o risco de 
contaminação por líquidos.
Cada unidade inclui:
Massas de aço inoxidável austenítico não 
magnético da série 3, pesos de vácuo e os pesos 
fracionais opcionais são de aço inoxidável e/
ou alumínio tratado em solução de calor, tampa 
destacável, estojo de alta qualidade, certificado 
de calibração credenciada, fluido de operação 
(quando aplicável), vedações sobressalentes, 
adaptadores para 1/8 pol, 1/4 pol, 3/8 pol, 1/2 pol 
NPT e adaptadores BSP e métricos (M20 e M14)  
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Balanças eletrônicas de  
peso morto 6531 e 6532
Um poderoso e completo sistema de calibração da 
pressão hidráulica para cobrir uma grande carga 
de trabalho. O 6531 e o 6532 são calibradores 
eletrônicos projetados para substituir as balanças 
mecânicas de peso morto baseados em peso e 
de pistão-cilindro. Ele é um testador alternativo 
de peso morto mais leve e mais fácil de usar, 
perfeitamente adequado para uso em laboratórios 
ou em lojas de instrumentos, bem como no 
campo para realizar testes e calibrações in situ. 
Esse sistema completo de calibração de pressão 
hidráulica combina a conveniência e a precisão 
da medição eletrônica contínua de pressão em 
tempo real com a operação simples e direta do 
hardware de geração de pressão de alta qualidade 
controlado pelo operador.
Recursos principais
• Não depende da gravidade nem da temperatura 

ambiente local
• Define e lê qualquer valor de pressão 

diretamente em qualquer unidade de medida, 
sem pesos móveis

• Sistema integrado de abastecimento e ativação 
• Indicação de “Pronto” baseada na estabilidade 

da pressão
• A saída eletrônica permite a coleta de dados 

automatizada com o software de calibração
• Compacto e transportável — pacote de bateria 

recarregável para oito horas de operação em 
campo

• Selecionado pela Força Aérea dos EUA para 
substituir as balanças de peso morto convencionais, 
baseadas em massa/pistão-cilindro

Especificações resumidas
• Faixa de 0 Mpa a 70 MPa (10.000 psi)
• ± 0,02% da incerteza de medição da leitura de 

10% a 100% da faixa na maioria dos modelos

Cobertura da aplicação
Estas balanças eletrônicas de peso morto operadas 
com líquido podem ser usadas para calibrar com 
segurança praticamente qualquer dispositivo 
de detecção de pressão, incluindo transdutores, 
transmissores, medidores ou chaves de pressão 
até pressões muito altas.
Cada unidade inclui:
Kit de enchimento de líquido, fonte de alimentação 
com cabo, conjunto de adaptadores para a porta 
de teste, unidade enviada sem líquidos, certificado 
de calibração rastreável

Comparadores de pressão
Os comparadores de pressão são projetados para 
testar instrumentos de medição de pressão em 
comparação com o Manômetro de Referência 
2700G para uma solução de calibração completa.

Comparador de pressão 
pneumático P5510
• Recurso duplo de pressão/vácuo
• Projeto para montagem em 

bancada
• Bomba manual embutida como 

fonte de pressão/vácuo
• Válvula de agulha de alta 

qualidade para obter controle 
fino

• Adaptadores de porta de teste 
que não precisam de fita de 
teflon ou chaves

Comparador de pressão 
pneumático P5513
• Operação pneumática de alta 

pressão
• Balancim para ajustes finos de 

pressão
• Válvulas de agulha de alta 

qualidade para obter controle 
fino

• Adaptadores de porta de teste 
que não precisam de fita de 
teflon ou chaves

• Estojo para transporte robusto 
com tampa

Comparador de pressão 
hidráulica P5514
• Gera pressões de até 

10.000 psi (700 bar)
• Projeto para montagem em 

bancada
• Operacional com uma grande 

variedade de fluidos
• Balancim para ajustes finos de 

pressão

Comparador de pressão 
hidráulica P5515
• Gera pressões de até 

20.000 psi (1.400 bar)
• Operacional com uma grande 

variedade de fluidos
• Bomba manual integrada para 

pré-ativação de sistemas e 
aplicações de grande volume

• Balancim de alta qualidade 
para controle fino da pressão

• Reservatório em acrílico para 
visualização do nível e da 
qualidade do fluido

• Portátil
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P5543 Adaptador de ângulo
Para calibrar medidores com conexão 
de pressão na traseira (por exemplo, 
medidores montados no painel) em 
sua posição de operação correta, deve 

ser usado um adaptador de ângulo. O adaptador de 
ângulo usa os adaptadores de medidor padrão e 
posiciona os medidores a 90º. A pressão máxima de 
trabalho dessa unidade é 10.000 psi (700 bar).

P5544 Suporte para dois medidores
Este adaptador é montado diretamente 
à porta de teste do calibrador e permite 
a calibração de dois instrumentos 
simultaneamente ou a conexão de um 

instrumento de teste de referência. Pressão máxima 
de trabalho é de 10.000 psi (700 bar).

P5551 Punção/Removedor de 
ponteiro
Essa ferramenta foi projetada para 
remover de modo rápido e recolocar 
de modo consistente o ponteiro do 
manômetro.
Kit de bomba pneumática de teste 
especial 700PTPK2 Inclui kits de 
mangueiras especiais ao 700PTPK 
padrão. Inclui conectores que não 
exigem ferramentas para conectar 

tanto um medidor como um transmissor.
Kit de bomba hidráulica de teste 
especial 700HTPK2 Inclui kits de 
mangueiras especiais ao 700HTPK 
padrão. Inclui conectores que não 
exigem ferramentas para conectar 

tanto um medidor como um transmissor.
700TTH 5K e 700TTH 10K 
Kits de mangueiras especiais de teste 
do transmissor. Modelos de 5.000 
e 10.000 psi. Incluída a conexão 
NPT de 1/8 pol para montagem 

permanente em um calibrador ou bomba de teste e 
um conector NPT macho de 1/4 pol para conexão a 
um transmissor sem a necessidade de ferramentas. 

700m20TH
Kit de mangueira de teste especial 
M20. Classificação de 5.000 psi. 
Inclui a conexão NPT de 1/8 pol 
para montagem permanente em 

um calibrador ou bomba de teste e um conector 
macho para conexão a conexões fêmeas M20 sem a 
necessidade de ferramentas.

700mTH
Kit de mangueira de teste especial para 
unidades métricas. Classificação de 
5.000 psi. Inclui a conexão NPT de 1/8 
pol para montagem permanente em 

um calibrador ou bomba de teste e um conector NPT 
macho para conexão a um conector fêmea de 1/4 pol 
métrico/BSP sem a necessidade de ferramentas.

Bomba de teste hidráulica 
700HTP-2
A 700HTP-2 foi projetada para gerar 
pressões de até 10.000 psi/700 bar. 
Use as válvulas ajustáveis de alívio 

Fluke-700PRV-1 para limitar pressões de 1.360 psi 
até 5.450 psi. Utilize a mangueira de teste 700HTH-1 
para conectar a bomba ao dispositivo em teste.

Bomba pneumática de teste 
700PTP-1
A 700PTP-1 é uma bomba de 
pressão portátil projetada para gerar 
vácuo até -11,6 psi/-0,8 bar ou 
pressão até 600 psi/40 bar.
700lTP-1 – Bomba de teste de 
baixa pressão
Bomba manual de pressão projetada 
para gerar vácuo até -13 psi/-0,90 bar, 
ou pressão até 100 psi/6,9 bar. Ideal 

para aplicações de baixa pressão que exigem precisão.
Bateria de nimH BP7235
Bateria de reposição para calibradores 
74X. Tem a energia necessária para 
manter o calibrador em operação 
durante um dia inteiro de trabalho.
Bateria de íon de lítio BP7240
Bateria de reposição para calibradores 
75X. Tem a energia necessária para 
manter o calibrador em operação 
durante um dia inteiro de trabalho.
Filtro em linha 700ilF
Filtre partículas finas do ar atmosférico, 
ar comprimido e ar de instrumentos. 
Usado com os calibradores de pressão 
Fluke 713, 717 ou 718. Pressão 

operacional máxima de 100 psi.
Trap de poeira e líquido  
Fluke 71X para 718 e 719Pro
Trap de poeira e líquido para 718, 
719 e 719Pro. Protege o calibrador 
da exposição acidental a fluido e 

sujeira. Padrão com o 719Pro, opcional com o 718 
e o 719. Pressão de trabalho de 300 psi.

Kit acessório de mangueira  
Fluke 71X
O kit de mangueira Fluke 71X é 
compatível com os calibradores 
717 e 718 de até 100 psi. As 

mangueiras acessórias translúcidas permitem ao 
técnico identificar facilmente se há óleo ou outros 
contaminantes na mangueira antes que entrem no 
calibrador. O kit contém três mangueiras translúcidas 
de um metro, com conectores encaixáveis para o 
calibrador e o dispositivo sob teste e um adaptador 
NPT fêmea-fêmea de 1/8” a 1/4”.

ACESSóRiOS
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SOFTwARE
Software PressCal
O PressCal é um software acionado por menu 
para cálculo de pressão e geração de certificados 
usando uma balança de peso morto como fonte 
de pressão. Esse software foi desenvolvido como 
uma ferramenta de trabalho flexível para tornar 
as calibrações mais rápidas, fáceis e precisas. 
Ele permite que os usuários apliquem todas as 
correções necessárias (gravidade local, cabeçote 
de pressão, temperatura, etc.) para aprimorar o 
desempenho da balança de peso morto. Os detalhes 
de calibração são armazenados e/ou inseridos 
automaticamente em um certificado de calibração.
• Software orientado por menus, fácil de usar
• Mantém diversos arquivos de balança de peso 

morto
• Cálculos de equivalente de pressão com todas as 

correções aplicadas
• Geração automática de certificados de calibração
• Dados de calibração pré-carregados
• Doze unidades de pressão

Software DPC/TRACK2™
O DPC/TRACK2 é um banco de dados de 
gerenciamento de calibração especializado que 
ajuda você na gerência dos instrumentos e a 
lidar com as exigências de documentação dos 
programas de qualidade e regulamentações. Com  
o DPC/TRACK2 e 754 DPC, você pode:
•  Gerenciar seus inventários de tags e 

instrumentos e agendar a calibração
•  Criar procedimentos específicos para cada tag 

com instruções e comentários
•  Carregar esses procedimentos em seu DPC e  

fazer upload dos resultados para seu PC
•  Selecionar e executar procedimentos 

automatizados tipo “As-Found”/“As-Left” 
em campo e capturar dados de resultados 
automaticamente

•  Examinar os históricos de calibração das tags e 
dos instrumentos e imprimir relatórios

•  Importar e exportar procedimentos e dados do 
instrumento como texto ASCII

•  Importar o banco de dados histórico do DCP/
TRACK

700G/Track
Software de fácil utilização para o gerenciamento 
da instrumentação e dos dados das calibrações. 
• Permite baixar configuração de registro de dados 

e carregar dados registrados com os medidores 
da série 700G

• Configure a taxa de leitura, a duração e as 
unidades de medição de evento de registro 

•	Envie as medições registradas remotamente e 
visualize ou exporte as medições 

www.fluke.com/700Gsoftware
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