Modulárny regulátor/kalibrátor
tlaku 6270A
Jednoduché riešenie, nenáročné
na údržbu, určené na kalibráciu širokej
škály tlakomerov a snímačov tlaku

Stručná charakteristika 6270A

6270A môže byť použitý
v systémovom režime,
čo umožňuje ovládanie viacerých
regulátorov prostredníctvom
jedného predného panelu

• kalibrácia širokej škály tlakomerov a snímačov tlaku
jediným prístrojom
• modulárna konfigurácia poskytuje univerzálne
a ekonomické riešenie
• jednoduchá obsluha
• jednoduchá údržba
• široký rozsah merania - od vákua do 20 MPa (200 bar)
• tri úrovne presnosti od 0,02% z rozsahu až po 0,01%
z meranej hodnoty - umožňujú rozhodovanie medzi
presnosťou a rozpočtom
• veľmi rýchla a pritom stabilná regulácia tlaku
• lokalizované grafické užívateľské rozhranie s výberom
desiatich jazykov
• môže byť plne automatizovaný pomocou softvéru
COMPASS® for Pressure
• voliteľný systém prevencie znečistenia pomáha chrániť
proti nečistotám

Kalibrujte širokú škálu tlakomerov a snímačov
tlaku s týmto spoľahlivým zariadením
s jednoduchou obsluhou a údržbou
Regulátor / kalibrátor tlaku Fluke
Calibration 6270A je robustné,
spoľahlivé riešenie, ktoré vám
umožní výrazne zjednodušiť
pneumatickú kalibráciu tlaku.
Vďaka modulárnej konštrukcii
je tak flexibilný, že môže byť
nakonfigurovaný tak, aby
vyhovoval rôznym variantom
potrieb a rozpočtu. Je rozšíriteľný,
čím vzniká možnosť použitia
v širokom rozsahu, pri vašej
neskoršej potrebe zmeny alebo
rastu požiadaviek.

6270A je ideálny pre výrobcov
snímačov tlaku, ktorí chcú, aby
sa zabránilo prestojom na výrobnej linke a potrebujú regulátor
tlaku, ktorý je rýchly a presný.
Modulárna konštrukcia umožňuje ľahkú údržbu; jeho velmi
rýchla a presná regulácia tlaku
v širokom rozsahu poskytuje
požadovaný výkon.

Personál kalibračných laboratórií
ocení citlivosť ovládania kalibrátora 6270A a presnosť v širokom
rozsahu tlaku, ktorý im umožní
kalibrovať širokú škálu zariadení
s jediným kalibrátorom. Taktiež
ocenia možnosť prevencie znečistenia, čo poskytuje dôležité
zabezpečenie proti tomuto všadeprítomnému nebezpečenstvu.
Kalibrátor 6270A je vďaka grafickému užívateľskému rozhraniu
a intuitívnemu dizajnu hardvéru
jednoducho a ľahko ovládateľný.

6270A sa dodáva
ako stolové
riešenie alebo
ako prevedenie
na montáž
do panelu
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Pripojte súčasne až päť
meracích modulov

Kalibrujte v širokom rozsahu rýchlo, presne,
spoľahlivo
6270A môže byť vybavený tlakovými
rozsahmi od nízkeho diferenčného
tlaku až po 20 MPa (200 bar), čo
pokrýva väčšinu tlakomerov a snímačov tlaku. K dispozícii sú tri úrovne
presnosti, ktoré Vám umožňujú výber
zo snímačov v rámci rozpočtu.
Vďaka modulárnej konštrukcii je
6270A natoľko flexibilný, že môžete
nainštalovať moduly s rôznou presnosťou do rovnakej skrinky kalibrátora.
Môžete si zakúpiť najvyššiu úroveň
presnosti pre potrebné tlakové rozsahy
a lacnejšiu nižšiu úroveň presnosti pre
ostatné tlakové rozsahy.
Špecifikácia
presnosti 6270A je
kompletne k dispoKombinujte
zícii v technickom
moduly pre
liste, vrátane detailov neistoty merania,
vyváženie
takže presne viete čo
presnosti a hosmôžete od prístroja
očakávať. Technický
podárnosti.
list je k dispozícii na stiahnutie
na internetových stránkach flukecal.
com. Rovnako ako u všetkých výrobkov spoločnosti Fluke Calibration sú
tieto špecifikácie konzervatívne, úplné
a spoľahlivé.

Možnosť použitia v širokom rozsahu zaisťuje
pokrytie veľkej škály
meradiel.
Modul na reguláciu tlaku zvládne
široký rozsah tlakov.
6270A využíva pulzno-šírkovú
moduláciu regulácie tlaku, osvedčenú
technológiu, ktorá umožňuje použitie
širokých rozsahov, pomer maximálnej
a minimálnej hodnoty pri ktorej prístroj poskytuje spoľahlivú reguláciu.

Špičková technológia a výkon
Tri verzie modulov merania tlaku poskytujú tri úrovne presnosti, ktoré umožňujú
nastaviť systém, ktorý zodpovedá vašim požiadavkám na presnosť a rozpočet.
Dobré: tlakové meracie
moduly PM200

Lepšie: tlakové meracie Najlepšie: tlakové
moduly PM500
meracie moduly PM600

• Technológia Quartz
• Špecifikácia 0,02% FS • Vysoko charakterizoReference Pressure
je ideálna na kalibráciu vaný a linearizovaný
kremíkový senzor tlaku Transtucer (Q-RPT)
alebo kontrolu manoposkytuje presné
poskytuje ekonomický
metrov, snímačov tlaku
spôsob presného mera- meranie s dlhodobou
s nižšou presnosťou
stabilitou.
nia tlaku.
alebo spínačov tlaku.
• Robustný dizajn
kremíkového snímača
tlaku umožňuje rýchlejšiu kontrolu tlaku.
• Ekonomická cena
pomáha uľahčiť nákup
záložných modulov
a používatelia sa
tak môžu spoľahnúť na nepretržitú
prevádzku počas kalibrácie modulov.

• 0,01% neistota z mera- • 0,01 % neistota
z meranej hodnoty
nej hodnoty od 50 %
od 30 % do 100 %
do 100 % rozpätia
rozpätia modulov
modulu pre väčšinu
umožňuje extrémne
rozsahov.
široké pokrytie pracov• Na výber viac ako
ného zaťaženia.
45 rozsahov, od nízkych diferenčných
tlakov až do 20 MPa
(3 000 psi). Vaša aplikácia je pokrytá touto
širokou flexibilitou
v konfigurácii.

Bezpečnostné prvky chránia obsluhu aj prístroj
Každý merací a regulačný modul,
rovnako ako základná jednotka,
disponujú poistnými ventilmi
na ochranu prístroja a jeho obsluhy
pred náhodným tlakovým preťažením.
S vnútornými poistnými ventilmi,
užívateľsky nastaviteľnými limitmi
tlaku a núdzovým tlačidlom ABORT je
bezpečnosť najvyššou prioritou.

• Vstavaný barometer, ktorý je súčasťou
modulov s absolútnymi
rozsahmi, umožňuje ich používanie
v absolútnom aj v pretlakovom režime.

Ochrana proti znečisteniu
Ak sa medzi kalibrovanými zariadeniami nachádzajú prístroje s rôznymi
typmi použitých médií ako voda, olej
alebo plyn, mohli by sme riskovať
kontamináciu kalibrátora nežiadúcim médiom. Nečistota môže zaniesť
regulačné ventily kalibrátora, opotrebovať niektoré časti a znemožniť
správnu funkciu regulátora. V prípade,
že sa nečistota dostane do referenčného snímača, môže zmeniť správanie
kalibrátora a posunúť odčítanú
hodnotu. Ak je pre vás kontaminácia
hrozbou, je možné použiť voliteľný
Systém prevencie znečistenia (CPS)
pre uchovanie kalibrátora bez nečistôt. Systém prevencie znečisťovania
poskytuje bezprecedentnú mieru
ochrany s použitím jednosmerného
odtoku od regulátora, gravitačného
záchytného systému a dvojstupňového
filtračného systému.
3

Výmena modulu
v priebehu 20 sekúnd.

Modulárna konfigurácia
ponúka takmer neobmedzenú flexibilitu
Možnosť inštalácie až piatich tlakových modulov do jednej skrinky
kalibrátora 6270A, zámena a párovanie rôznych typov modulov a rozsahov
umožňuje pokrytie potrieb zákazníkov. Obstarajte si iba moduly, ktoré
aktuálne potrebujete pre pokrytie
rozsahov kalibrovaných meradiel.
Neskoršie dokúpenie
modulov je možné pri
zmene požiadaviek
budete
zákazníkov.

Vždy
vedieť, či je
modul správne
nainštalovaný.

Moduly sú jednoducho
a rýchlo inštalovateľné; stačí vloženie
a zasunutie po špeciálnych koľajničkách
a následné dotiahnutie skrutky až pokiaľ
nepočujete zacvaknutie. Zacvaknutie
signalizuje, že modul je bezpečne
nainštalovaný; špeciálne momentové
skrutky zabraňujú prílišnému utiahnutiu. Nikdy viac už nebude otázkou, či ste
závit dotiahli dostatočne alebo až príliš.
Moduly je možné inštalovať a odinštalovať cez predný panel. Inštalácia
alebo odinštalácia regulačného aj
meracích modulov je jednoduchá aj
pri kalibrátore 6270A zabudovanom
do panelu.
Každý modul používa vylepšený
dizajn čelného tesnenia, ktorý bol
testovaný na úniky trojnásobne
vyšším tlakom, ako je maximálny
pracovný tlak. Nebudete sa tak musieť
obávať netesností v systéme, ktoré by
ovplyvňovali schopnosť merať alebo
regulovať tlak.

Tak jednoduchý na údržbu,
že ju môžete robiť aj sami
Navrhli sme 6270A tak, aby sa
ľahko udržiaval a zároveň bol
dostupný za prijateľné obstarávacie náklady. Je vydaná
servisná a kalibračná príručka
s podrobnými inštrukciami, ako
vymeniť ventily a ďalšie komponenty. Vstavaná možnosť snímku
obrazovky môže byť užitočná pri
diagnostike problému.
Moduly regulácie a merania
tlaku sú oddelené, čo umožňuje
rýchle a jednoduché opravy. Stačí
vytiahnuť modul a vymeniť ho;
nevyžaduje dolaďovanie alebo
párovanie. Zmena tlakových
rozsahov je možná jednoduchou
inštaláciou nového modulu a prípadnej zmeny napájacieho tlaku.
Nie je potrebné posielať 6270A
späť k výrobcovi.
Moduly možno kalibrovať vnútri
alebo mimo skrinky kalibrátora
pomocou voliteľnej PMM kalibračnej sady. Ihneď po kalibrácii je
možné moduly použiť v ľubovoľnej
jednotke 6270A bez ovplyvnenia
neistoty merania. Moduly môžu byť
odstránené a nahradené veľmi jednoducho; nie sú potrebné žiadne
špeciálne nástroje.
Každý komponent v systéme je
určený pre jednoduchú modulárnu
výmenu, od čelného panelu až
po zadné tlakové pripojenie.
Hlavná procesorová doska
sa nachádza v hornej časti
regulátora 6270A. Môžete ju
jednoducho vymeniť, stačí
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odstránenie niekoľ kých skrutiek.
Tlakové konektory na zadnej
strane 6270A sú vyrobené z eloxovaného hliníka, robustného
materiálu, ktorý je pri normálnom
používaní veľmi odolný. Avšak, ak
sú závity poškodené, alebo došlo
k zadretiu kovových konektorov
a je nemožné nimi otočiť, môžete
ľahko odstrániť blok, bez toho aby
ste museli otvárať skrinku kalibrátora. Jednoducho odstránite
skrutky držiace blok na mieste
a vytiahnite ho von. Blok nemá
žiadne pripojené súčiastky, takže
výmena je jednoduchá a lacná.
Odnímateľný zadný blok s prípojkami tlaku umožňuje jednoduchú
demontáž 6270A zo zabudovaného
skriňového systému. Jednoducho
odvzdušnite testovacie a privádzacie porty tlaku a odpojte blok
s prípojkami tlaku. Pri opätovnom
pripájaní nebudete musieť riešiť,
kam patrí ktorá hadička, keďže
zostávajú pripojené ku konektorom a blok s konektormi je možné
namontovať iba v jednej polohe.
Je možné vyberať z troch typov
blokov (NPT, BSP, alebo 7/16-20),
aby vyhovovali potrebám rôznych
geografických oblastí. Oddeľovacie
ventily na hlavnom bloku sa dajú
ľahko odstrániť z hornej časti
skrinky 6270A.

Automatizácia,
školenie a podpora

Automatizácia so softvérom COMPASS pre
zvýšenie jednotnosti
a produktivity
Fluke Calibration COMPASS for
Pressure je softvér vyvinutý špeciálne na kalibráciu tlaku. Umožňuje
automatizáciu 6270A a spustenie
kompletnej kalibračnej sekvencie
pre jeden alebo viacero kalibrovaných prístrojov. Softvér COMPASS
odstraňuje nejasnosti často spojené s automatizáciou.
Kalibrátor 6270A taktiež obsahuje rozhranie pre vzdialený
prístup, ktorý Vám umožní použitie
softvéru navrhnutého na zákazku
alebo prístrojov na vyhodnocovanie dát. Detaily o spomínanom
rozhraní sú popísané v návode
na použitie kalibrátora 6270A.

Program CarePlans Vám
pomôže pri plánovaní
nákladov na prevádzku
Skráťte prestoje a kontrolujte
svoje náklady na prevádzku
s plánom starostlivosti CarePlan.
Fluke Calibration ponúka jednoročný, trojročný a päťročný Priority
Gold CarePlans, ktoré poskytujú
každoročné štandardné alebo
akreditované kalibrácie vášho
kalibrátora 6270A so zaručenou
trojdňovou návratnosťou1) a taktiež
bezplatné opravy so zaručeným vrátením prístroja do 10 dní (vrátane
kalibrácie).
Dvojročné a štvorročné Silver
CarePlans sú k dispozícii pre tých
zákazníkov, ktorí chcú iba rozšírenú
záruku.

Množstvo školení vás
Ak potrebujete podporu, rýchlo pripraví na presme tu na to, aby sme
vádzku
Vám pomohli.
Ponúkame rad školení na kalib-

Testovanie, opravy a kalibračné
služby Fluke Calibration sú určené
na splnenie vašich požiadaviek
rýchlo a za prijateľnú cenu, pri
zachovaní bezkonkurenčnej kvality,
ktorá je našou prioritou. Naše
kalibračné laboratóriá sú akreditované Americkou Asociáciou pre
akreditáciu laboratórií (A2LA) podľa
normy ISO 17025. Globálne máme
k dispozícii kalibračné a servisné
centrá, ktoré vám pomôžu udržať
váš hardvér v špičkovom stave.

ráciu v oblasti tlaku a prietoku
v našej prevádzke vo Phoenixe,
Arizone v Spojených štátoch. Taktiež
pripravujeme pravidelné webové
semináre bez poplatku na množstvo
tém ohľadom kalibrácie tlaku. Ak
potrebujete školenie obsluhy alebo
údržby, ktoré Vám pomôže udržiavať
vaše kalibrátory v prevádzke, vieme
Vám s tým taktiež pomôcť.

) Trojdňové vrátenie kalibrátora nie je dostupné
vo všetkých krajinách; obráťte sa na miestneho
zástupcu spoločnosti Fluke Calibration, firmu
D-Ex Instruments, ohľadom podrobností. Prioritné
doby dopravy v jednotlivých krajinách sa líšia.

1.

Electrical Calibration Products

Electrical Calibration Products

Instrument CarePlan

Instrument CarePlan

Gold CarePlans

Silver CarePlans

Každoročná kalibrácia

Predĺžená záruka nad rámec pôvodnej
záruky výrobcu

Zdarma opravy s garantovanou dobou
vrátenia zariadenia

Kalibrácia zahrnutá v cene opravy

Predplatené dopravné prednostnou
službou pri navrátení prístroja

Aktualizácia zdarma vykonaná v čase
opravy prístroja

Bezplatné aktualizácie produktu

Zľavy pri pravidelnej kalibrácii a neplánovaných servisných poplatkoch

Zľavy na upgrade produktu
Zľavy na zaškolenie
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6270A Prehľad

Veľký hlavný displej umožňuje
jednoducho prezerať a upravovať
dôležité informácie.

Zobrazenie stability tlaku
alebo stavu procedúry
je prehľadné a v reálnom čase.

Pri kalibrácii tlakomerov je možné
pomocou krokovacieho kolieska citlivo
nastaviť ručičku na rysku.
Jednoduchá klávesnica v štýle
kalkulačky umožňuje ľahké
a rýchle zadávanie hodnôt.

Tlačidlo ABORT na prednom
paneli umožňuje v núdzových
situáciách rýchle odvzdušnenie.
Dotykový displej s ponukou
desiatich jazykov je vybavený
ľahko čitateľným intuitívnym
štruktúrovaným menu, ktoré
umožňuje prístup k akejkoľvek
funkcii na maximálne štyri
stlačenia tlačidiel.

Pre prístup k meracím a riadiacim modulom je
možné jednoducho otvoriť predný panel.
Moduly možno jednoducho vymeniť, aj keď je
kalibrátor 6270A namontovaný do panelu.
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Testovanie spínačov – 6270A má vstavanú
schopnosť odčítavať stav spínačov tlaku, umožňujúcu ich ucelenú kalibráciu.

Režim System umožňuje prepojenie viacerých jednotiek
a tak zabezpečuje pokrytie veľmi širokého rozsahu.

Externé ovládače ventilov umožňujú používateľom vytvoriť plne automatizovaný systém
a ovládanie príslušenstva ako je napríklad voliteľný Systém na prevenciu proti kontaminácii (CPS).
USB pripojenie.
Ethernet

GPIB

Všetky tlakové spoje sú umiestnené v jednom,
ľahko vymeniteľnom pripojovacom bloku. Voliteľné závity NPT, BSP alebo 7/16-20 SAE vám
umožnia zvoliť si najpoužívanejší typ pripojení.

Graf stability tlaku alebo stav procedúry je
možné pozorovať prehľadne v reálnom čase.

Vstavaná skúška tesnosti zjednodušuje
proces overovania integrity systému.

RS-232
Voliteľná sada na montáž
do panelu umožňuje inštaláciu 6270A do štandardných
19-palcových skríň.

Výber jazyka.
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Prehľad
technických parametrov
Všeobecné technické údaje
Požiadavky na napájanie

100 V st. až 240 V st., 47 Hz až 63 Hz

Poistky

T2 A 250 V st.

Maximálny odber

100 W

Rozsah normálnych pracovných teplôt

15 °C až 35 °C

Teplota pri kalibrácii

18 °C až 28 °C

Rozsah skladovacích teplôt

-20 °C až 70 °C

Relatívna vlhkosť

prevádzková:<80 % do 30 °C, <70 % do 40 °C, <40 % do 50 °C
skladovacia: <95 %, nekondenzujúca, môže byť vyžadované stabilizačné obdobie štyroch
dní pri dlhodobom skladovaní pri vysokej teplote a vlhkosti

Vibrácie

MIL-T-28800

Nadmorská výška (prevádzková)

<2000 m

Krytie

IEC 60529: IP20

Bezpečnosť

IEC 61010-1, kategória prepätia II, stupeň znečistenia 2

Hmotnosť (iba skrinka kalibrátora)

13 kg (28.5 lbs)

Rozmery

výška: 147 mm (5,78 in)
šírka: 454 mm (17,79 in)
hĺbka: 488 mm (19,2 in)

Rozmery pre zabudovanie do panelu

3U-19 palcový rack

Doba nábehu pri studenom štarte

typicky 15 minút

Regulácia tlaku
Presnosť regulácie (v dynamickom móde)

PM200-BG2.5K ± 0.005 % z rozsahu
PM500, rozsahy <= 20 kPa ± 0.002 % z rozsahu
Všetky ostatné rozsahy ± 0.001 % z rozsahu

Pomer presnosti regulácie voči hodnote zdroja tlaku *

10:1 (typicky)

Najnižší nastaviteľný tlak

1 kPa (10 mbar) absolútny tlak

Rozhranie/komunikácia
Hlavné ovládacie rozhranie

IEEE, Ethernet, RS232, USB

Prepojenie systému

podporované prepojenie dvoch alebo troch systémov

Pripojenie spínačov tlaku

dva vstupy pre štandardný 4 mm jack:
nominálne 24 V DC napájanie
maximum 30 V DC voči uzemneniu skrinky

Aux pripojenie
*
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4 externé solenoidové ventily 24 V DC napájanie (maximálne napájanie 6 W kontinuálne pre
jeden kanál)

Pre splnenie špecifikácie regulácie nesmie byť vstupný tlak väčší ako 10 násobok rozsahu meracieho modulu. Pomer presnosti regulácie voči hodnote zdroja tlaku je definovaný ako
vzťah medzi hodnotou aplikovaného zdroja tlaku a príslušného napájacieho tlaku pre určitý rozsah. Napríklad prístroj s rozsahmi do 7 MPa a 700 kPa s napájacím tlakom 7,7 MPa zabezpečí
presnosť regulácie 0,001 % oboch rozsahov, pretože 7 MPa je desaťkrát väčší než 700 kPa. Systém s rozsahmi 20 MPa a 700 kPa s napájacím tlakom 22 MPa bude mať presnosť regulácie
na rozsahu 20 MPa 0,001 % rozsahu, ale na rozsahu 700 kPa bude presnosť regulácie iba 0,003 %. Presnosti regulácie 0,001 % na nižšom rozsahu je možné dosiahnuť znížením hodnoty
napájacieho tlaku.

Špecifikácia popisuje úplnú neistotu zariadenia. Táto špecifikácia zahŕňa všetky relevantné komponenty chyby (linearitu, hysterézu,
opakovateľnosť, rozlíšenie, neistotu merania referenčného etalónu, jednoročný drift a vplyv teploty). Špecifikácia je definovaná
s úrovňou pokrytia 95 %, k=2, štandardne rozšírená. Neistota presnosti zahŕňa linearitu, hysterézu, opakovateľnosť, rozlíšenie
a vplyv teploty.
Moduly PM600
Špecifikácie sú platné od 15 °C do 35 °C.
Tabuľka 1, špecifikácia tlakových modulov PM600
Model

Jednoročná neistota zariadenia (%
odčítania alebo % rozpätia, podľa
toho, ktorá hodnota je vyššia)

Prahová neistota
(% odčítania alebo % rozpätia,
podľa toho, ktorá hodnota je vyššia)

-

0,01 % odčítania

0,008 alebo 0,0024

-15 kPa až 15 kPa

0,01 alebo 0,003

0,008 alebo 0,0024

Rozsah
v absolutnom móde

Rozsah
v pretlakovom móde

BRM600-BA100K

70 kPa až 110 kPa

PM600-BG15K

-

1

PM600-G100K

-

0 kPa až 100 kPa

0,01 alebo 0,003

0,008 alebo 0,0024

PM600-G200K

-

0 kPa až 200 kPa

0,01 alebo 0,003

0,008 alebo 0,0024

PM600-A100K

6 kPa až 100 kPa

-94 kPa až 0 kPa

0,01 alebo 0,0031,3

0,008 alebo 0,0024

PM600-A200K

10 kPa až 200 kPa

-90 kPa až 100 kPa

0,01 alebo 0,0031,3

0,008 alebo 0,0024

PM600-A350K

10 kPa až 350 kPa

-90 kPa až 250 kPa

0,01 alebo 0,003

1

0,008 alebo 0,0024

PM600-A700K

18 kPa až 700 kPa

-82 kPa až 700 kPa

0,01 alebo 0,0031

0,008 alebo 0,0024

PM600-A1,4M

0,035 MPa až 1,4 MPa

-0,065 MPa až 1,4 MPa

0,01 alebo 0,003

1

0,008 alebo 0,0024

PM600-A2M

0,07 MPa až 2 MPa

-0,03 MPa až 2 MPa

0,01 alebo 0,0031

0,008 alebo 0,0024

PM600-A3,5M

0,07 MPa až 3,5 MPa

-0,03 MPa až 3,5 MPa

0,01 alebo 0,003

1

0,008 alebo 0,0024

PM600-A7M

ATM 2 až 7 MPa

0 MPa až 7 MPa

0,01 alebo 0,0031

0,008 alebo 0,0024

PM600-A10M

ATM až 10 MPa

0 MPa až 10 MPa

0,01 alebo 0,003

1

0,008 alebo 0,0024

PM600-A14M

ATM až 14 MPa

0 MPa až 14 MPa

0,01 alebo 0,003

1

0,008 alebo 0,0024

PM600-A20M

ATM 2 až 20 MPa

0 MPa až 20 MPa

0,01 alebo 0,0031

0,008 alebo 0,0024

1

3

2

Pre absolútne moduly PM600 použité v absolútnom móde súčet pod odmocninou s 0,007 % z rozsahu (znížený na k=1 druhou odmocninou z 3).

√(
2

2

jednoročná neistota
zariadenia

2

)(
2

+

)

2

0,007 % FS

1,73

x2

ATM je akýkoľvek atmosférický tlak od 70 kPa do 110 kPa (10 psi až 16 psi).
Pre absolútne rozsahy používané v v pretlakovom režime je pre dynamickú barometrickú kompenzáciu dodatočná neistota ± 7 Pa. Keď sa kombinuje s inými neistotami, zmení sa na prahovú
neistotu PM600-A100K na 0,008 % z rozpätia a PM600-A200K na 0,004 % z rozpätia.
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Prehľad
technických parametrov
Moduly PM200
Špecifikácia je platná pre rozsah 18 °C až 28 °C. Pre teploty 15 °C až 18 °C a 28 °C až 35 °C, pridajte 0.003% FS/°C.
Tabuľka 2, špecifikácia tlakových modulov PM200
Model

Rozsah

Merací mód

1

Jednoročná neistota
% z hornej hodnoty rozsahu

Neistota presnosti
% z hornej hodnoty rozsahu

PM200-BG2.5K

-2.5 kPa až 2.5 kPa

obojsmerný podtlak/pretlak

0,2

0,055

PM200-BG35K

-35 kPa až 35 kPa

obojsmerný podtlak/pretlak

0,05

0,015

PM200-BG40K

-40 kPa až 40 kPa

obojsmerný podtlak/pretlak

0,05

0,015

PM200-BG60K

-60 kPa až 60 kPa

obojsmerný podtlak/pretlak

0,05

0,015

PM200-BG100K

-100 kPa až 100 kPa

obojsmerný podtlak/pretlak

0,02

0,01

PM200-A100K 2

2 kPa až 100 kPa

absolútny

0,1

0,02

PM200-A200K

2 kPa až 200 kPa

absolútny

0,1

0,02

PM200-BG200K

-100 kPa až 200 kPa

obojsmerný podtlak/pretlak

0,02

0,01

PM200-BG250K

-100 kPa až 250 kPa

obojsmerný podtlak/pretlak

0,02

0,01

PM200-G400K

0 kPa až 400 kPa

pretlak

0,02

0,01

PM200-G700K

0 kPa až 700 kPa

pretlak

0,02

0,01

PM200-G1M

0 MPa až 1 MPa

pretlak

0,02

0,01

PM200-G1.4M

0 MPa až 1.4 MPa

pretlak

0,02

0,01

PM200-G2M

0 MPa až 2 MPa

pretlak

0,02

0,01

PM200-G2.5M

0 MPa až 2.5 MPa

pretlak

0,02

0,01

PM200-G3.5M

0 MPa až 3.5 MPa

pretlak

0,02

0,01

PM200-G4M

0 MPa až 4 MPa

pretlak

0,02

0,01

PM200-G7M

0 MPa až 7 MPa

pretlak

0,02

0,01

PM200-G10M

0 MPa až 10 MPa

pretlak

0,02

0,01

PM200-G14M

0 MPa až 14 MPa

pretlak

0,02

0,01

PM200-G20M

0 MPa až 20 MPa

pretlak

0,02

0,01

1

Pretlakové moduly podporujú meranie absolútneho tlaku ak sú použité s barometrickým modulom. Neistota pre pretlakové moduly použité v absolútnom mode s použitím referenčného barometrického modulu je vypočítana ako neistota pretlakového modulu a barometrického modulu sčítaná pod druhou odmocninou. Neistota pri meraní pretlaku počíta s rutinným nulovaním.
Neistota pre absolútne moduly zahŕňa jednoročnú zero stabilitu.

2

Tento modul môže byť použitý ako barometrický referenčný modul.

Moduly PM500
Špecifikácie sú platné od 15 °C do 35 °C.
Tabuľka 3. Špecifikácie tlakových moduluov PM500
Jednoročná neistota
(% z odčítania alebo % hornej
hodnoty rozsahu, ktorá je väčšia) ak nieje napísané inak

1-ročný drift v % hornej
hodnoty rozsahu, RSS
s 1-ročnou neistotou 1

Neistota presnosti
(% z odčítania alebo % hornej
hodnoty rozsahu, ktorá je
väčšia)

pretlak

0,01 alebo 0,005

-

0,007 alebo 0,0035

pretlak

0,01 alebo 0,005

-

0,007 alebo 0,0035

0 kPa až 250 kPa

pretlak

0,01 alebo 0,005

-

0,007 alebo 0,0035

0 kPa až 350 kPa

pretlak

0,01 alebo 0,005

-

0,007 alebo 0,0035

PM500-G400K

0 kPa až 400 kPa

pretlak

0,01 alebo 0,005

-

0,007 alebo 0,0035

PM500-G600K

0 kPa až 600 kPa

pretlak

0,01 alebo 0,005

-

0,007 alebo 0,0035

PM500-G700K

0 kPa až 700 kPa

pretlak

0,01 alebo 0,005

-

0,007 alebo 0,0035

PM500-BG1M

-0,1 MPa až 1 MPa

obojsmerný podtlak/pretlak

0,01 alebo 0,005

-

0,007 alebo 0,0035

PM500-BG1.4M

-0,1 MPa až 1,4 MPa

obojsmerný podtlak/pretlak

0,01 alebo 0,005

-

0,007 alebo 0,0035

PM500-BG2M

-0,1 MPa až 2 MPa

obojsmerný podtlak/pretlak

0,01 alebo 0,005

-

0,007 alebo 0,0035

PM500-BG2.5M

-0,1 MPa až 2,5 MPa

obojsmerný podtlak/pretlak

0,01 alebo 0,005

-

0,007 alebo 0,0035

PM500-BG3.5M

-0,1 MPa až 3,5 MPa

obojsmerný podtlak/pretlak

0,01 alebo 0,005

-

0,007 alebo 0,0035

PM500-BG4M

-0,1 MPa až 4 MPa

obojsmerný podtlak/pretlak

0,01 alebo 0,005

-

0,007 alebo 0,0035

Model

Rozsah

Merací mód

PM500-G100K

0 kPa až 100 kPa

PM500-G200K

0 kPa až 200 kPa

PM500-G250K
PM500-G350K
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2

Tabuľka 3. Špecifikácie tlakopvých modulov PM500 (pokračovanie)
Jednoročná neistota
(% z odčítania alebo % hornej
hodnoty rozsahu, ktorá je väčšia) ak nieje napísané inak

1-ročný drift v % hornej
hodnoty rozsahu, RSS
s 1-ročnou neistotou 1

Neistota presnosti
(% z odčítania alebo % hornej
hodnoty rozsahu, ktorá je
väčšia)

obojsmerný podtlak/pretlak

0,01 alebo 0,005

-

0,007 alebo 0,0035

-0,1 MPa až 10 MPa

obojsmerný podtlak/pretlak

0,01 alebo 0,005

-

0,007 alebo 0,0035

0 kPa až 100 kPa

pretlak

0,01 alebo 0,005

-

0,007 alebo 0,0035

PM500-G200K

0 kPa až 200 kPa

pretlak

0,01 alebo 0,005

-

0,007 alebo 0,0035

PM500-G250K

0 kPa až 250 kPa

pretlak

0,01 alebo 0,005

-

0,007 alebo 0,0035

PM500-G350K

0 kPa až 350 kPa

pretlak

0,01 alebo 0,005

-

0,007 alebo 0,0035

PM500-G400K

0 kPa až 400 kPa

pretlak

0,01 alebo 0,005

-

0,007 alebo 0,0035

PM500-G600K

0 kPa až 600 kPa

pretlak

0,01 alebo 0,005

-

0,007 alebo 0,0035

PM500-G700K

0 kPa až 700 kPa

pretlak

0,01 alebo 0,005

-

0,007 alebo 0,0035

PM500-BG1M

-0,1 MPa až 1 MPa

obojsmerný podtlak/pretlak

0,01 alebo 0,005

-

0,007 alebo 0,0035

PM500-BG1.4M

-0,1 MPa až 1,4 MPa

obojsmerný podtlak/pretlak

0,01 alebo 0,005

-

0,007 alebo 0,0035

PM500-BG2M

-0,1 MPa až 2 MPa

obojsmerný podtlak/pretlak

0,01 alebo 0,005

-

0,007 alebo 0,0035

PM500-BG2.5M

-0,1 MPa až 2,5 MPa

obojsmerný podtlak/pretlak

0,01 alebo 0,005

-

0,007 alebo 0,0035

PM500-BG3.5M

-0,1 MPa až 3,5 MPa

obojsmerný podtlak/pretlak

0,01 alebo 0,005

-

0,007 alebo 0,0035

PM500-BG4M

-0,1 MPa až 4 MPa

obojsmerný podtlak/pretlak

0,01 alebo 0,005

-

0,007 alebo 0,0035

PM500-BG7M

-0,1 MPa až 7 MPa

obojsmerný podtlak/pretlak

0,01 alebo 0,005

-

0,007 alebo 0,0035

PM500-BG10M

-0,1 MPa až 10 MPa

obojsmerný podtlak/pretlak

0,01 alebo 0,005

-

0,007 alebo 0,0035

PM500-BG14M

-0,1 MPa až 14 MPa

obojsmerný podtlak/pretlak

0,01 alebo 0,005

-

0,007 alebo 0,0035

PM500-BG20M

-0,1 MPa až 20 MPa

obojsmerný podtlak/pretlak

0,01 alebo 0,005

-

0,007 alebo 0,0035

Model

Rozsah

Merací mód

PM500-BG7M

-0,1 MPa až 7 MPa

PM500-BG10M
PM500-G100K

2

60 kPa až 120 kPa

absolútny

0,01% čítania

0,05

0,005% čítania

PM500-A120K

3

Od 0,08 kPa do 120 kPa

absolútny

0,01 alebo 0,005

0,05

0,007 alebo 0,0035

PM500-A160K

3

0,08 kPa až 160 kPa

absolútny

0,01 alebo 0,005

0,05

0,007 alebo 0,0035

PM500-A200K

3

0,08 kPa až 200 kPa

absolútny

0,01 alebo 0,005

0,05

0,007 alebo 0,0035

PM500-A350K

Od 0,08 kPa do 350 kPa

absolútny

0,01 alebo 0,005

0.03

0,007 alebo 0,0035

PM500-A700K

Od 0,08 kPa do 700 kPa

absolútny

0,01 alebo 0,005

0,025

0,007 alebo 0,0035

PM500-A1.4

0,035 MPa až 1,4 MPa

absolútny

0,01 alebo 0,005

0,015

0,007 alebo 0,0035

PM500-A2M

0,07 MPa až 2 MPa

absolútny

0,01 alebo 0,005

0,015

0,007 alebo 0,0035

PM500-BA120K

3

(% z hornej hodnoty rozsahu
+ % z odčítania)

(% z hornej hodnoty rozsahu
+ % z odčítania)

PM500-G2.5K

0 kPa až 2,5 kPa

pretlak

0,03 + 0,02

-

0,015 + 0,01

PM500-G7K

0 kPa až 7 kPa

pretlak

0,01 + 0,01

-

0,005 + 0,005

PM500-G14K

0 kPa až 14 kPa

pretlak

0,01 + 0,01

-

0,005 + 0,005

PM500-G20K

0 kPa až 20 kPa

pretlak

0,01 + 0,01

-

0,005 + 0,005

PM500-G35K

0 kPa až 35 kPa

pretlak

0,01 + 0,01

-

0,005 + 0,005

PM500-G70K

0 kPa až 70 kPa

pretlak

0,01 + 0,01

-

0,005 + 0,005

PM500-NG100K

-100 kPa až 0 kPa

podtlak

0,01 + 0,01

-

0,005 + 0,005

PM500-BG1.4K

-1,4 kPa až 1,4 kPa

obojsmerný podtlak/pretlak

0,03 + 0,02

-

0,015 + 0,01

PM500-BG2.5K

-2,5 kPa až 2,5 kPa

obojsmerný podtlak/pretlak

0,03 + 0,02

-

0,015 + 0,01

PM500-BG3.5K

-3,5 kPa až 3,5 kPa

obojsmerný podtlak/pretlak

0,01 + 0,01

-

0,005 + 0,005

PM500-BG7K

-7 kPa až 7 kPa

obojsmerný podtlak/pretlak

0,01 + 0,01

-

0,005 + 0,005

PM500-BG14K

-14 kPa až 14 kPa

obojsmerný podtlak/pretlak

0,01 + 0,01

-

0,005 + 0,005

PM500-BG25K

-25 kPa až 25 kPa

obojsmerný podtlak/pretlak

0,01 + 0,01

-

0,005 + 0,005

PM500-BG40K

-40 kPa do 40 kPa

obojsmerný podtlak/pretlak

0,01 + 0,01

-

0,005 + 0,005

PM500-BG60K

-60 kPa do 60 kPa

obojsmerný podtlak/pretlak

0,01 + 0,01

-

0,005 + 0,005
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Tabuľka 3. Špecifikácie merania modulu PM500 (pokračovanie)
Jednoročná neistota
(% z hornej hodnoty rozsahu
+ % z odčítania)

1-ročný drift v % hornej
hodnoty rozsahu, RSS
s 1-ročnou neistotou 1

Neistota presnosti
(% z hornej hodnoty rozsahu)

obojsmerný podtlak/pretlak

0,01

-

0,005

-100 kPa až 200 kPa

obojsmerný podtlak/pretlak

0,01

-

0,005

-100 kPa do 250 kPa

obojsmerný podtlak/pretlak

0,01

-

0,005

PM500-BG350K

-100 kPa do 350 kPa

obojsmerný podtlak/pretlak

0,01

-

0,005

PM500-BG400K

-100 kPa do 400 kPa

obojsmerný podtlak/pretlak

0,01

-

0,005

PM500-BG700K

-100 kPa až 700 kPa

obojsmerný podtlak/pretlak

0,01

-

0,005

Model

Rozsah

Merací mód

PM500-BG100K

-100 kPa až 100 kPa

PM500-BG200K
PM500-BG250K

1

2

Jednoročná neistota je špecifikovaná s nulovacou technikou popísanou v návode. Ak nie je použitá je nutné pridať dodatočnú neistotu:

√(

jednoročná neistota
zariadenia

2

)(
2

+

)

2

0,007 % FS

1,73

x2

2

Pretlakove alebo obojsmerné moduly podporujú absolútny merací mód ak sú použité s barometrickým modulom. Neistota pre pretlakové moduly použité v absolútnom mode s použitím referenčného barometrického modulu je vypočítana ako neistota pretlakového modulu a barometrického modulu sčítaná pod druhou odmocninou. Neistota pri meraní pretlaku počíta s rutinným
nulovaním. Neistota pre absolútne moduly zahŕňa jednoročnú zero stabilitu.

3

Tento modul môže byť použitý ako barometrický referenčný modul.

Informácie pre objednávanie
Modely
6270A-NPT
6270A-BSP
6270A-7/16

Regulačný modul
PCM-STD-20M

Skrinka modulárneho tlakového regulátora, NPT závity na pripojovacom bloku
Skrinka modulárneho tlakového regulátora, BSP závity na pripojovacom bloku
Skrinka modulárneho tlakového regulátora, SAE 7/16-20 závity na pripojovacom bloku

Tlakový regulačný modul, štandardný
regulačný pomer

Tlakové moduly
Kódy jednotlivých modulov sú uvedené v ich špecifikácii

Príslušenstvo
RMK-19IN-3U
		
CASE-6270
CASE-PMM
PK-6270-NPT
PK-6270-BSP
PMM-CAL-KIT-20M

Sada na montáž do panelu,
19 palcov na šírku, 3U
Prepravný kufrík, 6270A
Prepravný kufrík na 3 PMM moduly
Hadičky a redukcie, 6270A NPT
Hadičky a redukcie, 6270A BSP
Súprava na kalibráciu tlakových modulov, max. 20 MPa (200 bar)
CPS-20M-P3K
Systém prevencie znečistenia,
20 MPa, s portami typu P3000
CPS-20M-HC20
Systém prevencie znečistenia,
20 MPa, s portami typu HC20
TST-20M
Stojanček pre skúšaný tlakomer,
max. 20 MPa (200 bar)
VA-PPC/MPC-REF-220 Výveva s príslušenstvom, 220 V
CDG-REF-1TORR
Kapacitný membránový tlakomer
pre nulovanie absolútnych snímačov
PM500
PK-PMM-ZERO
Prepojovacia sada pre nulovanie absolútnych snímačov PM500
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