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Introdução
Este documento abrange as Informações de segurança dos seguintes Produtos: P5514B-70M 
e P5514B-70M-EP. 
A Bomba de teste de comparação é usada para verificar os instrumentos de medição de 
pressão em comparação com os Medidores de teste mestre.

Contatar a Fluke Calibration
A Fluke Corporation opera em todo o mundo. Para obter informações de contato local, visite nosso 
site: www.flukecal.com
Para registrar seu produto, visualizar, imprimir ou fazer download do Manual de usuários ou do 
suplemento mais recente do manual, acesse nosso site.
Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090

+1-425-446-5500
info@flukecal.com

Informações de segurança
As informações gerais de segurança encontram-se no documento impresso que acompanha 
o produto e em www.flukecal.com. Outras informações de segurança específicas estão 
listadas onde aplicável.
Indicações de Advertência identificam as condições e os procedimentos que são perigosos 
ao usuário. Indicações de Atenção identificam as condições e os procedimentos que podem 
causar danos ao produto e ao equipamento testado.

P5514B-70M/P5514B-70M-EP
Hydraulic Comparison Test Pump

Informações de segurança
Garantia limitada de 1 ano. Consulte a garantia completa no Manual do 
Usuário. 

PN 5300922 (Portuguese)
April 2021
© 2021 Fluke Corporation. Todos os direitos reservados. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Todos os nomes de produtos são marcas registradas de suas respectivas empresas.

http://www.flukecal.com
e-mail para: fluke-info@fluke.com
www.flukenetworks.com


P5514B-70M/P5514B-70M-EP
Informações de segurança

2

W Advertência
Para garantir condições seguras de operação e manutenção do Produto:
• Leia todas as informações de segurança antes de usar o Produto.
• Leia todas as instruções cuidadosamente.
• Use este produto somente em ambientes fechados.
• Não use o Produto se houver algum indício de funcionamento incorreto.
• Use proteção para os olhos aprovada para os materiais e ferramentas que estão 

sendo usados.
• Siga as regulamentações locais relacionadas a fluidos tóxicos, inflamáveis, 

corrosivos ou perigosos. A instalação incorreta do produto, abusos ou danos 
podem levar à exposição do operador aos fluidos. Limite a exposição a fluidos 
perigosos até níveis permitidos em caso de vazamento ou ruptura.

• Não exceda a pressão limite máxima indicada na etiqueta do equipamento. Deixe o 
sistema estabilizar antes de aumentar a pressão. 

• O uso de líquidos comprimidos pode criar um ambiente de corpo externo 
propelido.   As precauções de segurança do sistema de pressão se aplicam a 
todas as faixas de pressão. É necessário cuidado durante o teste para garantir que 
todas as conexões hidráulicas estão corretas e presas antes de aplicar pressão

• Apenas faça montagens e opere sistemas de alta pressão se você conhecer os 
procedimentos corretos de segurança. Líquidos de alta pressão e gases são 
perigosos e a energia gerada por eles pode ser liberada a qualquer momento.

• Não use o Produto se ele estiver alterado ou danificado.
• Não altere o Produto e use-o somente conforme especificado. Caso contrário, a 

proteção fornecida pelo Produto poderá ser comprometida.
• Os reparos ao produto devem ser feitos somente por um técnico aprovado.

Símbolos

Especificações de segurança
As especificações completas estão no Manual de usuários.

Símbolo Descrição
W ATENÇÃO. PERIGO. 
» Consulte a documentação do usuário.

Faixa de pressão 70 MPa (10.000 psi)
Conexões de pressão M20
Adaptadores fornecidos 1/4 NPT fêmea (quantidade: 2), 1/2 NPT fêmea, 1/4 BSP fêmea, 1/2 BSP fêmea
Material de vedação 
P5514B-70M Viton®
Material de vedação 
P5514B-70M-EP Propileno de etileno
TAMANHO (A, L, P) 150 x 330 x 280 mm (6 x 3 x 11 pol.)
Peso 5 kg (11 lb.)
Segurança 2014/68/EU, Diretiva de equipamentos de pressão (PED) - Artigo 4, Parágrafo 3


