Banhos de calibração portáteis

6109A/7109A
Quatro vezes
mais produção na
calibração e o dobro
da precisão de
calibradores
de microbanhos e
bloco seco

Banhos de calibração portáteis projetados
para aplicações de processo limpo
Processos de fábricas de produção de produtos
farmacêuticos, biotecnologia e de alimentos utilizam muitos sensores de temperaturas sanitárias
que exigem calibração regular. A produção precisa
parar enquanto os calibradores são instalados. Por
isso, maior produção na calibração significa menos
tempo de inatividade da fábrica. E em empresas
onde mesmo poucos décimos de grau Celsius
podem custar milhares de dólares em perdas de
produtos, a precisão da temperatura é fundamental para manter a qualidade.
Os banhos de calibração portáteis 6109A e 7109A
permitem que os profissionais da indústria de processos industriais calibrem sensores sanitários em
lote, em menos tempo e com o dobro da precisão
de outras banhos desta classe. Até quatro sensores
sanitários de fechamento de três garras encaixam
facilmente nestes banhos para calibração com ±
0,1 ºC de precisão de exibição da temperatura. A
produção é ainda maior para RTDs sanitários com
flanges pequenas ou sem flanges.
Dois modelos de banho abrangem uma ampla
gama de temperaturas: De 35 °C a 250 °C, para
o modelo 6109A, e de -25 °C a 140 °C, para o
7109A. Cada modelo oferece uma versão “-P” que
inclui processos eletrônicos para a conexão de
uma sonda de referência.
Profissionais que trabalham em indústrias de processo limpo, incluindo os gerentes de instalações,
engenheiros de produção e técnicos de calibração
preferem estes banhos por diversos motivos.
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Os gerentes de instalações que precisam para
atender aos padrões de sala estéril da FDA e da
ISO gostam do gabinete em aço inoxidável que
resiste a soluções de limpeza agressivas. Eles confiam no 6109A e do 7109A para ajudar a manter a
precisão dos sensores de temperatura da fábrica,
reduzindo assim a possibilidade de perda de um
lote de produto caro.
Engenheiros de produção também apreciam a
precisão dos banhos, o que os ajuda a controlar
as condições fora de tolerância do sensor. Além
disso, eles preferem usar um banho projetado
especificamente para a produção de calibração
de sala estéril. Não há mais necessidade de fazer
esta calibração com equipamentos projetados para
alguma outra aplicação.
Técnicos de calibração que realizam calibrações
em plataformas, espaços contidos e outros locais
de difícil acesso da fábrica, aproveitam a portabilidade e compatibilidade com sala estéril (isto
é, facilidade de higienizar, não abrigar bactérias)
destes banhos.
O suporte e manutenção mundial da Fluke
Calibration garantem que seus banhos 6109A e
7109A proporcionarão anos de serviço confiável.

Principais recursos
• Calibra até quatro sensores sanitários de três garras ao mesmo
tempo
• Ampla gama de temperaturas que abrange a maioria das
aplicações de processos:
– 6109A: 35 °C a 250 °C
– 7109A: -25 °C a 140 °C
• A excelente precisão de exibição de ± 0,1 °C fornece uma taxa
de incerteza de teste 4:1 (TUR) para aplicações críticas
• Fácil de transportar em escadas e passarelas
• Gabinete em aço inoxidável que resiste a esterilizações severas e
é à prova de ferrugem
• Fácil de usar e de manter
• Suporte e manutenção mundial da Fluke
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Tanque – O tanque em aço inoxidável
contém o fluido do banho.
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Orifícios roscados – Usados para fixar
acessórios ao banho.
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Fluido do banho – Sensores de temperatura são inseridos no fluido do banho para
calibração.
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Sensor de controle– Um sensor de controle
com termômetro de resistência de platina
(PRT) de precisão mede e controla a temperatura do fluido do banho.

Tampa do tanque – Isola o fluido do banho
do ambiente, reduz os vapores, evita que
objetos caiam no tanque e mantém estável a
temperatura do fluido.
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Tampa do motor de circulação – Protege
o motor de circulação.
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Motor de circulação (embaixo da tampa
do motor de circulação) – Aciona a hélice
que circula o fluido para produzir uma temperatura uniforme.
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Proteção da circulação – Isola a área de
trabalho do tanque da hélice de circulação.
Marcas de MIN e MAX indicam os níveis de
abastecimento corretos.
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Hélice – Circula o fluido do banho.
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Indicador de pronto – Muda de âmbar
para verde quando a temperatura do banho
de fluido alcança o ponto de ajuste. A luz
verde indica que o banho está pronto para
começar a medição.
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Alça de transporte – Use a alça de transporte para suspender ou mover o banho.
Também há alças embutidas nas laterais do
banho (não mostradas).
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1

Ventoinha – Resfria o tanque e os dispositivos de aquecimento (o modelo mostrado é o
7109A).
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Porta host USB – Usada para registrar dados
de temperatura em um dispositivo de memória.
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Porta de dispositivo USB – Usada para controlar o banho remotamente.
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Porta RS-232 – Usada para controlar o banho
remotamente.
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Painel de controle (veja os detalhes do painel
de controle).
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Módulo de entrada do processo – Este
módulo opcional inclui uma conexão de
PRT de referência e entradas para sensores
de medição elétrica de temperatura para a
calibração.
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Visor – Exibe informações importantes
sobre o banho, como a temperatura do
banho e o ponto de ajuste.
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Teclas virtuais – Estas teclas correspondem
a ícones no visor diretamente acima de cada
tecla e realizam diversas funções úteis.
As funções mudam de acordo com o estado
do visor.
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Teclas de modo – As teclas monitor, ponto
de ajuste, programa e configuração acessam
diferentes grupos de configurações. Algumas
teclas de modo acende quando o modo está
ativo.
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Indicador de alerta de aquecimento –
Este indicador acende se a temperatura do
fluido for maior ou igual a 60 °C. Isto alerta
que o fluido do banho, a tampa do tanque e
a área em torno do tanque estão quentes e
não devem ser tocadas. Se o banho estiver
desligado, o indicador permanece aceso
até que o banho alcance uma temperatura
segura. Ele pisca em uma frequência lenta
para economizar energia.
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Botão PARAR – desativa imediatamente o
aquecimento e o resfriamento e desliga o
motor de circulação.

Outras teclas – As teclas numéricas, de
cursor e a tecla SELECIONAR/ENTRA permitem fazer seleções no menu com rapidez
e facilidade. As teclas numéricas permitem
digitar números decimais.
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Fusível de corrente – Proteje o Módulo de
entrada do processo e dispositivos conectados contra curto-circuito acidental.
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Terminai RTD – Um RTD de teste se conecta
a estes terminais. O gráfico no painel mostra
o diagrama de circuito para um RTD de
quatro fios.
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Conector PRT de referência –
Uma sonda de referência é conectada a este
conector. Os modelos de PRTs de referência
da Fluke recomendados são o 5615-9-A e o
5626-12-A. Outros PRTs de referência da
Fluke com a terminação de tipo A INFO-CON
também são compatíveis.
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Entrada de termopar – Conector para um
termopar miniatura.
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Terminais do transmissor – Um transmissor
de 4–20 mA se conecta aos dois terminais
com a identificação mA LOOP e COM.

Os modelos 6109A-P e 7109A-P vêem
com um Módulo de entrada de processo
que mede diversos tipos de sensores de
temperatura.
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Calibre mais sensores sanitários de uma vez –
com confiança
Os banhos 6109A e 7109A calibram a maioria das
aplicações de sensores de temperatura usados em
fabricação de processo limpo, incluindo birreatores
farmacêuticos (-10 °C a 100 °C), reatores químicos
(200 °C), processo de vapor localizado (122 °C a
140 °C), esterilização de autoclave (120 °C a 135 °C),
freezers de armazenagem de alimentos (-25 °C), e
processamento de alimentos (0 °C a 220 °C).
Um tanque com grande volume (106 mm de diâmetro x 154 mm de profundidade) permite mergulhar
até quatro sensores sanitários ao mesmo tempo. Calibre um conjunto de sensores de formatos diferentes,
com diversos comprimentos e diâmetros, e ainda
tenha espaço para um termômetro de referência.
Tempos de aquecimento e resfriamento rápidos permitem que você realize o trabalho sem gastar muito
tempo esperando que o banho alcance e estabilize
a temperatura. Aumente a produção da calibração
de sensor sanitário e diminua o custo com o tempo
inativo da produção.
Excelente precisão de ± 0,1% de exibição do sistema; a precisão engloba todas as fontes de erro,
incluindo a incerteza da calibração, instabilidade,
uniformidade e a repetibilidade. Calibração certificada pela NVLAP incluída como padrão. Os padrões
altamente metrológicos da Fluke Calibration e
especificações conservadoras significam que você
pode confiar nas medições feitas com os Banhos de
calibração portáteis 6109A e 7109A.

Leve estes banhos portáteis a qualquer
lugar, incluindo a sala estéril
O 6109A pesa 16 kg (35 libras) e o 7109A pesa
20 kg (44 libras). Ambos têm uma alça fixa, não giratória, que permite à maioria das pessoas carregá-los
com apenas uma mão. Carregá-los
com apenas uma mão é ótimo
quando o trabalho inclui subir e
descer escadas, andar por passarelas outros ambientes difíceis de
alcançar. Duas alças embutidas
na laterais do banho também
facilitam a colocação em uma
prateleira, carrinho ou bancada.
Uma tampa selada protege contra
derramamento de fluido durante a
movimentação do banho.
O gabinete de aço inoxidável
resiste aos agressivos produtos
químicos usados para esterilizar
o equipamento para uso na sala
estéril. Materiais sintéticos usados
para adesivos, teclados e pés não
abrigam bactérias. O teclado é
selado contra a entrada de umidade para proteger contra danos
durante a limpeza ou em ambientes não controlados.
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Fácil de usar e de manter
Cada banho tem um grande visor colorido que
indica data e hora, temperatura do fluido de banho,
temperatura do ponto de ajuste, indicador de
controle quando o fluido está no ponto de ajuste e
status do aquecimento. Um indicador de “pronto”
muda de cor, de âmbar para verde, oferecendo
indicação visual de 360 graus quando o fluido de
banho alcançou sua temperatura de referência e
está pronto para começar a fazer medições.
Um indicador de alerta de aquecimento acende se
a temperatura do fluido alcançar acima de 60 ºC,
informando ao operador que o fluido do banho e
a área do tanque estão quentes e não devem ser
tocados.
Um dispositivo ajustável da sonda segura até
quatros sensores de três garras firmemente dentro
da abertura do tanque durante a calibração. Um
kit único de garras de sonda opcional segura uma
sonda de referência.

Respingos de fluido provocam sujeira e criam risco
potencial à segurança. O 6109A e o 7109A incluem
um tubo de excesso de fluxo que direciona isso
a um recipiente de excesso opcional. Um tubo de
drenagem facilita a remoção do fluido para substituição ou transporte.

Eu tenho um Microbanho
da Fluke Calibration.
Por que eu preciso de um banho
6109A ou 7109A?
Se você já tem um microbanho da Fluke Calibration
ou um calibrador de bloco seco, obrigado por ser
nosso cliente! Esperamos que esteja aproveitando
a portabilidade e estabilidade destes produtos
populares.
Porém, há alguns motivos para que você considere
a adição de um banho 6109A ou 7109A:
• Erros de apenas alguns décimos de um grau Celsius podem causar perdas onerosas de produtos
caros arruinados. Os banhos 6109A e 7109A são
duas vezes mais precisos que um microbanho,
ajudando você a reduzir este risco.

• O 6109A e o 7109A apresentam quatro vezes
mais produção que um microbanho, que pode
calibrar apenas um sensor de três garras por vez.
• Eles são feitos com materiais que não abrigam
bactérias. Seus painéis e tanque de aço inoxidável são fáceis de limpar e resistentes à ferrugem,
perfeitos para o uso em salas estéreis.
Esperamos que você continue a usar seu microbanho da Fluke Calibration por muitos anos ainda. Os
banhos 6109A ou 7109A também lhe atenderão
muito bem se você precisar da produção, precisão
e a prontidão para uso em sala estéril que eles
oferecem.

Amparado pelo suporte e manutenção
mundial da Fluke
O 6109A e o 7109A são projetados para atender
a exigentes especificações de metrologia da Fluke
Calibration, assim, você pode confiar que eles terão
o desempenho que dizemos que eles terão.
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Precisa de assistência? Oferecemos suporte mundial antes e após a venda, via chat online, email,
telefone e por meio de nossas organizações de serviços. Fique tranquilo sabendo que o valor de seu
investimento será preservado agora e no futuro.

Especificações resumidas
Especificações gerais
Tamanho

Altura: 382 mm (15 pol)
Largura: 242 mm (9,5 pol)
Comprimento: 400 mm (15,7 pol)

Peso

6109A: 16 kg (35 lb)
7109A: 20 kg (44 lb)

Volume de fluido

2,5 litros (0,66 galões)

Área de trabalho do fluido

75 mm x 75 mm (3 x 3 pol)

Profundidade máxima do fluido

154 mm (6,1 pol)

Calibração de fábrica

Calibração com certificação NVLAP rastreável incluída

Especificações de temperatura
As especificações de temperatura descrevem a Incerteza instrumental absoluta em um nível de confiança de 95% (fator de cobertura k = 2),
com um ano da calibração. As especificações incluem efeitos da temperatura ambiente entre 13 ºC e 33 ºC.

6109A

7109A

Faixa (com temperatura ambiente de 25 ºC)

35 °C a 250 °C

–25 °C a 140 °C
(–15 °C de cobertura a menos)

Precisão (erro máximo admissível)

0,1 °C

0,1 °C
0,01 °, 0,001 °

Resolução do display

0,01 °, 0,001 °

Estabilidade

0,015 °C

0,01 °C

Uniformidade típica

0,03 °C até 200 °C
0,04 °C até 200 °C

0,02 °C

Repetibilidade

0,04 °C

0,04 °C

Tempo de aquecimento típico

35 °C a 100 °C: 25 minutos
100 °C a 250 °C: 45 minutos

-25 °C a 25 °C: 35 minutos
25 °C a 140 °C: 55 minutos

Tempo de resfriamento típico

250 °C a 100 °C: 35 minutos
100 °C a 35 °C: 55 minutos

140 °C a 25 °C: 45 minutos
25 °C a -25 °C: 75 minutos

Tempo de estabilização típico

15 minutos

10 minutos

Especificações do Módulo de entrada de processo (modelos -P)
As especificações do Módulo de entrada descrevem a Incerteza instrumental absoluta em um nível de confiança de 95% (fator de cobertura k = 2), com
um ano da calibração. As especificações incluem a incerteza da calibração, linearidade, repetibilidade, resolução, estabilidade e efeitos da temperatura
ambiente entre 13 ºC e 33 ºC.

Função

Faixa

Precisão

Resistência da entrada de referência

0 Ω a 42 Ω
42 Ω a 400 Ω

0,0025 Ω
0,006 %

Temperatura da entrada de referência

-25 °C a 250 °C

0,007 % + 0,015 °C

Corrente do sensor de resistência

1 mA

8%

Resistência do DUT de quatro fios

0 Ω a 31 Ω
31 Ω a 400 Ω

0,0025 Ω
0,008 %

Precisão da resistência do DUT de três fios
mV do termopar
Temperatura da junção de referência

0 Ω a 400 Ω
-10 mV para 100 mV
0 °C a 40 °C
-25 °C a 250 °C

Temperatura do termopar
0 °C a 250 °C

(erro máximo admissível)

0,12 Ω
0,025% + 0,01 mV
0,35 °C
J: 0,44 °C

K: 0,49 °C

T: 0,53 °C

E: 0,44 °C

N: 0,57 °C

M: 0,48 °C

L: 0,42 °C

U: 0,48 °C

R: 1,92 °C

S: 1,88 °C

D: 1,12 °C

G/W: 3,34 °C

Faixa em mA

0 mA a 22 mA

0,02 % + 0,002 mA

Alimentação de loop

24 VCC

±6V

C: 0,84 °C
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Informações para pedidos
Modelos
6109A
6109A-P
7109A
7109A-P
Acessórios
7109-2013-1
7109-2013-2
7109-2027
7109-2051
7109-2080
7109-CASE
5012
5014

7109-CASE

Banho de calibração
Banho de calibração
35 ºC a 250 ºC
Banho de calibração
Banho de calibração
-25 ºC a 140 ºC

portátil, 35 ºC a 250 ºC
portátil com processos eletrônicos,
portátil, -25 ºC a 140 ºC
portátil com processos eletrônicos,

Tampa de transporte em aço inoxidável
Tampa do acesso da sonda em aço inoxidável
Suporte de fixação ajustável da sonda
Kit de fixação de sonda única
Kit de excesso de fluido
Caixa de transporte
Óleo de silicone tipo 200.10, faixa usável –30 °C
a 209 °C, recomendado para o banho 7109A
Óleo de silicone tipo 200.50, faixa usável 30 °C
a 278 °C, recomendado para o banho 6109A

7109-2027
Suporte de fixação
ajustável da sonda

7109-2051
Kit de fixação
de sonda única

7109-2080
Kit de excesso
de fluido

Fluke Calibration. Precisão, desempenho, confiança.™
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