PK-8270-X/PK-8370-X
Lines and Fittings Kit

Instruções
Introdução
Os Fluke PK-8270-NPT/BSP/SAE and PK-8370-100M Lines and Fittings Kits (o Produto) são acessórios
que permitem que controladores de pressão sejam conectados a fontes de pressão e um Dispositivo sob
Teste (DUT) ou outros acessórios/sistemas.
• PK-8270-NPT/BSP/SAE tem uma pressão máxima de trabalho de 44 MPa (6400 psi).
• PK-8370-100M tem uma pressão máxima de trabalho de 110 MPa (16 000 psi).

Como entrar em contato com a Fluke Calibration
Para contatar a Fluke Calibration, ligue para um dos números abaixo:
• Suporte técnico nos EUA: 1-877-355-3225
• Calibração/Reparos nos EUA: 1-877-355-3225
• Canadá: 1-800-363-5853 (1-800-36-FLUKE)
• Europa: +31-40-2675-200
• Japão: +81-3-6714-3114
• Cingapura: +65-6799-5566
• China: +86-400-810-3435
• Brasil: +55-11-3759-7600
• Em outros países: +1-425-446-6110
Para ver as informações do produto e baixar os manuais adicionais mais recentes, acesse o site da Fluke
Calibration em www.flukecal.com.
Para registrar produtos, acesse o site http://flukecal.com/register-product.

PN 5007274
July 2018 (Portuguese)
© 2018 Fluke Corporation. All rights reserved.
All product names are trademarks of their respective companies. Specifications are subject to change without notice.

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
U.S.A.

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands

ООО «Флюк СИАЙЭС»
125167, г. Москва,
Ленинградский проспект дом 37,
корпус 9, подъезд 4, 1 этаж
1

PK-8270-X/PK-8370-X
Instruções

Informações de segurança
Indicações de Aviso identificam as condições e procedimentos perigosos ao usuário. Indicações de
Atenção identificam as condições e os procedimentos que podem causar danos ao produto e ao
equipamento testado.

WAVISO
Para evitar possíveis choques elétricos, incêndios ou ferimentos:
• Leia todas as informações de segurança antes de usar o Produto.
• Não altere o Produto e use somente conforme especificado. Caso contrário, a
proteção fornecida com o Produto poderá ser comprometida.
• 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 exceda a pressão especificada do acessório.
• Libere a pressão com segurança antes de desconectar o acessório de um sistema
pressurizado.
• Use somente a fita de vedação nas roscas PTFE em roscas NPT para evitar
vedação incorreta que cria uma condição insegura.

Símbolos
Os símbolos mostrados na Tabela 1 são encontrados nestas instruções ou no Produto.
Tabela 1. Símbolos
Símbolo

W

Definição
AVISO, RISCO DE PERIGO.

Conteúdo da embalagem
O Produto é um destes kits:
PK-8270-NPT
• Mangueira de fornecimento, conexões de aperto
manual de 2 m (6,5 pés)
• Conexões da mangueira, de aperto manual:
1/4 NPT macho (x2)
• DUT/Mangueira acessório, conexões JIC #4
(AN4) de 1,5 m (5 pés)
• Conexões da mangueira: 1/4 NPT macho para
JIC #4 (AN4) (x2)
• 3/8 Tubulação de vácuo de 2,1 m (7 pés)
• Conexões de tubulação: 1/4 NPT macho para
3/8 tubo e 1/4 NPT fêmea para 3/8 tubo
• Fita de vedação nas roscas PTFE
• Instruções
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PK-8270-BSP
• Mangueira de fornecimento, conexões de
aperto manual de 2 m (6,5 pés)
• Conexões da mangueira, de aperto manual:
1/4 BSP macho (x2)
• DUT/Mangueira acessório, conexões JIC #4
(AN4) de 1,5 m (5 pés)
• Conexões da mangueira: 1/4 BSP macho para
JIC #4 (AN4) (x2)
• 3/8 Tubulação de vácuo de 2,1 m (7 pés)
• Conexões de tubulação: 1/4 NPT BSP para
3/8 tubo e 1/4 NPT fêmea para 3/8 tubo
• 1/4 BSP Vedação roscada
• Instruções

Lines and Fittings Kit
Configuração

PK-8270-SAE
• Mangueira de fornecimento, conexões de aperto
manual de 2 m (6,5 pés)
• Conexões da mangueira, de aperto manual:
7/16-20 macho (x2)
• DUT/Mangueira acessório, conexões JIC #4
(AN4) de 1,5 m (5 pés)
• Conexões da mangueira: 7/16-20 macho para JIC
#4 (AN4) (x2)
• 3/8 Tubulação de vácuo de 2,1 m (7 pés)
• Conexões de tubulação: 7/16-20 macho para
3/8 tubo, e 1/4 NPT fêmea para 3/8 tubo
• Instruções

•
•

PK-8370-100M
• Mangueira de fornecimento, 2,4 m (8 pés)
• DUT/Mangueira acessório, 1,8 m (6 pés)
• Porca de vedação (x4)
• Aro (x4)
• Instruções

Observação
Se aplicável, tubulação de vácuo e conexões adicionais são incluídas com kits de
bomba de vácuo separados.
JIC # 4 e AN4 não são idênticos, mas as peças nesses Produtos são
intercambiáveis.

Configuração
Esta seção detalha a configuração do Produto.

PK-8270-NPT/BSP/SAE – Mangueira de fornecimento com conexões de aperto manual
Para configurar e conectar PK-8270-NPT/BSP/SAE – Mangueira de fornecimento:
NPT
1. Envolva as roscas NPT com fita PTFE dos dois adaptadores NPT de aperto manual.
2. Instale um adaptador na porta SUPPLY do controlador 8270A.
3. Instale o outro adaptador em sua fonte de pressão de fornecimento regulado.
4. Não use fita PTFE na rosca de conexão da mangueira.
5. Conecte a mangueira de fornecimento aos dois adaptadores, de aperto manual (sem ferramentas).
BSP
1. Certifique-se de que a vedação está do lado BSP dos dois adaptadores BSP de aperto manual.
2. Instale um adaptador na porta SUPPLY do controlador 8270A.
3. Instale o outro adaptador em sua fonte de pressão de fornecimento regulado.
4. Conecte a mangueira de fornecimento aos dois adaptadores, de aperto manual (sem ferramentas).
SAE
1. Certifique-se de que o o-ring está do lado SAE dos dois adaptadores SAE de aperto manual.
2. Instale um adaptador na porta SUPPLY do controlador 8270A.
3. Instale o outro adaptador em sua fonte de pressão de fornecimento regulado.
4. Conecte a mangueira de fornecimento aos dois adaptadores, de aperto manual (sem ferramentas).
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Os componentes para a conexão da Mangueira de fornecimento são exibidos na Tabela 2.
Tabela 2. PK-8270-NPT/BSP/SAE – Componentes da mangueira de fornecimento
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Item

Modelo de kit



Mangueira de fornecimento, conexões de aperto
manual

PK-8270-XXX



7/16-20 Conexão de aperto manual

PK-8270-SAE



1/4 NPT Conexão de aperto manual

PK-8270-NPT



1/4 BSP Conexão de aperto manual

PK-8270-BSP
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PK-8270-NPT/BSP/SAE – DUT/Mangueira acessório
Para configurar e conectar PK-8270-NPT/BSP/SAE – DUT/Mangueira acessório:
NPT
1. Envolva as roscas NPT com fita PTFE dos dois adaptadores de 1/4 polegadas NPT para JIC #4 (AN4).
2. Instale um adaptador na porta TEST do controlador 8270A e aperte com uma chave.
3. Instale o outro adaptador em seu Dispositivo sob Teste (DUT) ou outro acessório e aperte com uma
chave.
4. Não use fita PTFE do lado JIC #4 (AN4) do adaptador.
5. Conecte o DUT/Mangueira acessório aos dois adaptadores e aperte com uma chave. Use uma chave
de backup para fixar o adaptador NPT no lugar enquanto aperta a mangueira no adaptador.
BSP
1. Certifique-se de que a vedação está do lado BSP dos dois adaptadores BSP.
2. Instale um adaptador na porta TEST do controlador 8270A e aperte com uma chave.
3. Instale o outro adaptador em seu Dispositivo sob Teste (DUT) ou outro acessório e aperte com uma
chave.
4. Conecte o DUT/Mangueira acessório aos dois adaptadores e aperte com uma chave. Use uma chave
de backup para fixar o adaptador NPT no lugar enquanto aperta a mangueira no adaptador.
SAE
1. Certifique-se de que o o-ring está do lado SAE dos dois adaptadores SAE.
2. Instale um adaptador na porta TEST do controlador 8270A e aperte com uma chave.
3. Instale o outro adaptador em seu Dispositivo sob Teste (DUT) ou outro acessório e aperte com uma
chave.
4. Conecte o DUT/Mangueira acessório aos dois adaptadores e aperte com uma chave. Use uma chave
de backup para fixar o adaptador NPT no lugar enquanto aperta a mangueira no adaptador.
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Os componentes para a conexão do DUT/Mangueira acessório são exibidos na Tabela 3.
Tabela 3. PK-8270-NPT/BSP/SAE – Componentes da mangueira acessório
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Número

Item

Modelo de kit



DUT/Mangueira acessório, conexões JIC #4 (AN4)

PK-8270-XXX



7/16-20 para conexão JIC #4 (AN4)

PK-8270-SAE



1/4 NPT para conexão JIC #4 (AN4)

PK-8270-NPT



1/4 BSP para conexão JIC #4 (AN4)

PK-8270-BSP
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PK-8270-NPT/BSP/SAE – Tubulação de vácuo
Somente para uso com bomba de vácuo opcional.
Para configurar PK-8270-NPT/BSP/SAE – Tubulação de vácuo:
NPT
1. Envolva as roscas NPT com fita PTFE do adaptador de 1/4 polegadas NPT macho para tubo de 3/8
polegadas.
2. Instale este adaptador na porta EXHAUST do controlador 8270A e aperte com uma chave.
3. Conecte a tubulação de vácuo a este adaptador pelo método de conexão por porca normal e tubo de
ponteira.
4. A outra extremidade da tubulação de vácuo será conectada à bomba de vácuo. Use o adaptador de 1/4
polegadas NPT fêmea para o tubo de 3/8 polegadas, ou um adaptador fornecido com a bomba de
vácuo.
BSP
1. Instale a vedação roscada do lado BSP do adaptador de 1/4 polegadas BSP macho para o tubo de 3/8
polegadas.
2. Instale este adaptador na porta EXHAUST do controlador 8270A e aperte com uma chave.
3. Conecte a tubulação de vácuo a este adaptador pelo método de conexão por porca normal e tubo de
ponteira.
4. A outra extremidade da tubulação de vácuo será conectada à bomba de vácuo. Use o adaptador de 1/4
polegadas NPT fêmea para o tubo de 3/8 polegadas, ou um adaptador fornecido com a bomba de
vácuo.
SAE
1. Certifique-se de que o o-ring esteja do lado SAE do SAE macho ao adaptador do tubo de 3/8
polegadas.
2. Instale o adaptador SAE para o tubo de 3/8 polegadas para a porta EXHAUST do controlador 8270A e
aperte com uma chave.
3. Conecte a tubulação de vácuo a este adaptador pelo método de conexão por porca normal e tubo de
ponteira.
4. A outra extremidade da tubulação de vácuo será conectada à bomba de vácuo. Use o adaptador de 1/4
polegadas NPT fêmea para o tubo de 3/8 polegadas, ou um adaptador fornecido com a bomba de
vácuo.
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Os componentes do Produto são mostrados na Tabela 4.
Tabela 4. PK-8270-NPT/BSP/SAE – Componentes da tubulação de vácuo
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Item

Modelo de kit



3/8 Tubulação de vácuo

PK-8270-XXX



7/16-20 para 3/8 Conexão do tubo

PK-8270-SAE



1/4 NPT para 3/8 Conexão do tubo

PK-8270-NPT



1/4 BSP para 3/8 Conexão do tubo

PK-8270-BSP



1/4 BSP Vedação roscada

PK-8270-BSP
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PK-8370-100M
Para configurar o PK-8370-100M (mesmas instruções para ambas as mangueiras):
1. Deslize a porca de vedação sobre o centro roscado da conexão da extremidade da mangueira,
conforme mostrado na Tabela 5.
2. Aparafuse o aro no centro roscado da conexão da extremidade da mangueira, rosca do lado esquerdo
no sentido anti-horário.
3. Instale a Mangueira de fornecimento da fonte de alta pressão na porta SUPPLY do controlador 8370A.
Torque para 15 N · m (11 lbf · pés).
4. Instale o DUT/Mangueira acessório da porta TEST do controlador 8370A ao DUT/Acessório. Torque
para 15 N · m (11 lbf · pés).
As conexões da extremidade da mangueira, porcas de vedação e aros são conexões DH500 (conexões de
cone e roscadas compatíveis com Autoclave F250C e HIP HF4).
Tabela 5. Componentes do PK-8370-100M

Ife004.eps

Número

Item



Fornecimento de alta pressão e DUT/Mangueira acessório



Porca de vedação



Aro
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Especificações
Temperatura de funcionamento ............-20 °C a +50 °C
Temperatura de armazenamento ..........-20 °°C a +70 °°C
Umidade de operação ...........................5 % a 95 % de umidade relativa, sem condensação
Materiais molhados................................Aço inoxidável, Latão, Aço com chapas de zinco, Nitrilo, PTFE
Faixa de pressão
PK-8270-NPT/BSP/SAE .....................44 MPa (6400 psi)
PK-8730-100M ...................................110 MPa (16 000 psi)
Segurança .............................................IEC 61010-1, Grau de poluição 2
GARANTIA LIMITADA E LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
A Fluke garante que este produto não apresentará defeitos de material nem de mão de obra durante o prazo de um ano
da data da compra. Esta garantia não cobre fusíveis, baterias ou pilhas descartáveis, nem danos devidos a acidente,
negligência, uso inadequado, alterações, contaminação, ou condições anormais de operação ou manuseio. Os
revendedores não estão autorizados a ampliar de nenhuma forma a garantia em nome da Fluke. Para obter serviços
durante o prazo da garantia, contate o centro de assistência técnica autorizado Fluke mais próximo e peça informações
sobre autorização de devolução. Depois disso, mande o produto para esse Centro de Assistência Técnica e inclua uma
descrição do problema.
ESTA GARANTIA É O ÚNICO RECURSO DO COMPRADOR. NÃO É CONCEDIDA NENHUMA OUTRA GARANTIA,
EXPRESSA OU IMPLÍCITA, TAL COMO GARANTIA DE ADEQUAÇÃO DO PRODUTO PARA UM DETERMINADO
FIM. A FLUKE NÃO SE RESPONSABILIZA POR NENHUM DANO OU PERDA ACIDENTAL OU CONSEQUENTE
QUE POSSA OCORRER POR QUALQUER MOTIVO OU QUE SEJA DECORRENTE DE QUALQUER TEORIA
JURÍDICA. Como alguns estados ou países não permitem a exclusão ou a limitação de garantias implícitas nem de
danos incidentais ou consequentes, esta limitação de responsabilidade pode não se aplicar no caso específico do
comprador.
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