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Narzędzia Kalibracji Procesu
Od Fluke oraz Fluke Calibration

Praca w środowisku procesowym, jakim jest przemysł farmaceutyczny, rafineryjny 
lub inny, bywa wyzwaniem. Niezależnie od tego, czy pracujesz przy biurku, w hali, 
czy też w terenie, potrzebujesz dokładnych narzędzi, na których mógłbyś polegać.
 
Znalezienie odpowiednich narzędzi do konkretnych wyzwań, z którymi borykasz 
się każdego dnia jest niezmiernie ważne, dlatego przedstawiamy Ci skrócony 
przewodnik po szerokim zakresie kalibratorów wielofunkcyjnych, pętli prądowej, 
ciśnienia i temperatury.

Po pełną informację o naszych terenowych i stacjonarnych rozwiązaniach dla wszystkich 
twoich potrzeb w dziedzinie kalibracji zapraszamy na strony www.fluke.com, www.
flukecal.com, lub do kart katalogowych wymienionych w tym folderze produktów.

Kalibratory elektryczne i wielofunkcyjne
Fluke oferuje szeroki zakres terenowych i stacjonarnych kalibratorów do zadawania, 
symulacji i pomiaru ciśnienia, temperatury i sygnałów elektrycznych, aby ułatwić 
weryfikację i ustawienie sprzętu pomiarowego oraz niemal wszystkich instrumentów 
procesowych.

Kalibracja pętli prądowej mA
Kalibratory pętli to niezbędne narzędzia w pracy z pętlami prądowymi 4-20 mA. 
Kalibratory pętli Fluke zapewniają źródło prądu w mA, symulację, pomiar, odczyt 
zarówno w mA jak i% zakresu, zasilanie pętli 24 V, prostą obsługę i dokładność, 
na której możesz polegać.

Kalibracja ciśnienia
Oprzyrządowanie do pomiaru ciśnienia znajduje zastosowanie w praktycznie 
każdej fabryce. Okresowa kalibracja tych urządzeń jest wymagana, aby 
utrzymać bezpieczeństwo i wydajność zakładu. Fluke oferuje szeroki zakres urządzeń 
terenowych i stacjonarnych aby umożliwić szybką i niezawodną kalibrację 
przyrządów mierzących ciśnienie.

Kalibracja temperatury
Kalibracja temperatury odnosi się do kalibracji jakiegokolwiek urządzenia używanego w 
układzie mierzącym temperaturę - od czujników po przetworniki i mierniki. Fluke oferuje 
rozwiązania stacjonarne i terenowe dla zapewnienia dokładności temperatury procesu, 
nie tylko elektronicznych sygnałów temperaturowych, ale również samych sensorów 
temperatury inicjujących te sygnały.
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Kalibratory 
wielofunkcyjne
Te terenowe i stacjonarne 
kalibratory z niezwykłą 
precyzją wymuszają, symulują 
i mierzą ciśnienie, temperaturę 
i sygnały elektryczne.

753 Dokumentujący 
kalibrator procesowy
Solidne podręczne narzędzie do 
wymuszania, symulacji i pomiaru 
ciśnienia, temperatury i sygnałów 
elektrycznych.
• Mierz volty, mA, RTD, ter-

mopary, częstotliwość i opór  
aby sprawdzać czujniki, 
przetworniki i inne urządzenia

• Zadawaj/symuluj volty, mA, 
termopary, RTD, częstotliwość, 
opór i ciśnienie aby kalibrować 
przetworniki 

• Zasilaj przetworniki w trakcie 
prób dzięki zasilaniu pętli z 
jednoczesnym pomiarem mA

• Pobieraj procedury i wygrywaj 
wyniki kalibracji z kalibratorów 
terenowych

www.fluke.com/753

754 Dokumentujący 
kalibrator procesowy z 
protokołem HART
Solidne, niezawodnie 
narzędzie do kalibracji, utrzy-
mania i serwisu urządzeń 
HART i innego sprzętu. 
• Mierz volty, mA, RTD, ter-

mopary, częstotliwość i  opór 
aby sprawdzać czujniki, 
przetworniki i inne urządzenia

• Zadawaj/symuluj volty, mA, 
termopary, RTD, częstotliwość, 
opór i ciśnienie aby kalibrować 
przetworniki  

• Wspiera popularne modele 
przetworników HART, z 
najlepiej opracowanym 
wsparciem komend spośród 
wszystkich kalibratorów HART

 • Pobieraj procedury i zapisuj 
wyniki kalibracji z kalibratorów 
terenowych

www.fluke.com/754

7526A Precyzyjny  
Kalibrator Procesowy
Najkorzystniejszy stosunek ceny 
do dokładności w kalibracji 
temperatury i ciśnienia 
procesowego.
• Symuluje i mierzy napięcie dc, 

prąd, rezystancję, czujniki RTD i 
termopary

• Mierzy ciśnienie przy użyciu 
modułów ciśnieniowych Fluke 
700/525A-P

• Zapewnia zasilanie pętli 24 V 
dc, zautomatyzowane procedury 
badania presostatów i pomiar 4 
do 20 mA

• Śledzalna kalibracja NIST
www.flukecal.eu/7526A

753

7526A

754
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726 Precyzyjny 
Wielofunkcyjny Kalibrator 
Procesowy
Zaprojektowany specjalnie do 
przemysłu procesowego o dużym 
obciążeniu pracy, kalibracji mocy 
i nieprześcignionej dokładności. 
Obejmuje wszystkie cechy i funk-
cje z poniższego 725 Dodatkowo:
• Zwiększona dokładność
• Zadawanie zliczania impul-

sów i sumowanie pomiarów 
impulsów

• Sprawdzanie presostatów
• Kalkulacja błędu w%
• Śledzalna kalibracja NIST
www.fluke.com/726

725 Wielofunkcyjny 
Kalibrator Procesowy
Potężny i łatwy w użyciu kalibra-
tor terenowy do testów i kalibracji 
niemal każdego parametru 
procesowego.
• Mierz volty, mA, RTD, ter-

mopary, częstotliwość, opór  
aby sprawdzać czujniki i 
przetworniki

• Zadawaj/symuluj volty, mA, 
termopary, RTD, częstotliwość, 
opór i ciśnienie, aby kalibrować 
przetworniki  

• Mierz/zadawaj ciśnienie 
przy użyciu dowolnego z 29 
modułów ciśnieniowych Fluke 
700Pxx

• Zadawaj prąd w mA z z jednoc-
zesnym pomiarem ciśnienia, 
aby przeprowadzać testy 
zaworów i przetworników 
elektropneumatycznych

• Śledzalna kalibracja NIST
www.fluke.com/725

725EX Iskrobezpieczny 
Wielofunkcyjny Kalibrator 
Procesowy
Łatwy w użyciu iskrobez-
pieczny kalibrator terenowy 
umożliwia kalibrację niemal 
każdego przyrządu procesowego 
wymagającego obsługi technic-
znej w obszarach zagrożonych 
wybuchem. 
• ATEX II 1 G Ex ia IIB 171°C 

KEMA 04ATEX 1303X 
• Zgodność Iskrobezpieczeństwa: 

Klasa I, Dywizja 1 Grupy B-D, 
171°C 

• Mierz napięcie dc, mA, RTD, 
termopary, częstotliwość i opór 

• Zdawaj lub symuluj napięcie 
dc, mA, RTD, termopary, 
częstotliwość i opór

• Mierz/zadawaj ciśnienie przy 
użyciu dowolnego z 8 modułów 
ciśnieniowych Fluke 700PEX

• Śledzalna kalibracja NIST
www.fluke.com/725EX

8808A Cyfrowy Multimetr
Wszechstronny multimetr do 
zastosowań produkcyjnych, 
rozwojowych i serwisowych.
• Rozdzielczość 5.5 cyfry
• Podstawowa dokładność 

napięcia DC 0.015%
• Śledzalna kalibracja NIST
www.flukecal.eu/8808A

8845A/8846A Multimetry 
Precyzyjne
Precyzja i wszechstronność do 
zastosowań laboratoryjnych i 
systemowych
• Rozdzielczość 6.5 cyfry
• Podstawowa dokładność 

napięcia DC do 0.0024%
• Podwójny wyświetlacz
• Modele /C obejmują akredy-

towane świadectwo kalibracji
www.flukecal.eu/8845A

725Ex

8808A

8845A/8846A

726 725
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Kalibratory pętli prądowej
Kalibratory pętli Fluke są 
idealne dla szerokiej gamy 
zastosowań kalibracji 
sygnałów 4-20mA.

705 Kalibrator Pętli
Opłacalne, zintegrowane 
narzędzie dla kalibracji, napraw i 
utrzymania pętli prądowych.
• Zadawanie, symulacja i pomiar 

prądu w mA
• Jednoczesne wyświetlanie mA 

i% zakresu
• Zasilanie pętli 24 V, pomiar mA
• Pomiar 0 V dc do 28 V dc dla 

sprawdzenia napięcia pętli
• Śledzalna kalibracja NIST
www.fluke.com/705

707 Kalibrator Pętli
Wydajne, niezwykle szybkie i 
łatwe w użyciu rozwiązanie do 
kalibracji, naprawy i utrzymania 
pętli prądowych.
• Zadawanie, symulacja i pomiar 

prądu w mA
• Zasilanie pętli 24 V z pomiarem 

mA, 250 Ω rezystor HART 
• Pomiar 0 V dc do 28 V dc dla 

sprawdzenia napięcia pętli
• Śledzalna kalibracja NIST
www.fluke.com/707

707EX Iskrobezpieczny 
Kalibrator Pętli
Iskrobezpieczne wykonanie dla 
obszarów zagrożonych wybuchem 
— zgodne z dyrektywą ATEX (Ex II 
2 G Ex ia IIC T4) dla Stref 1 i 2.
• Rozdzielczość 1 µA dla zadawa-

niea, symulacji i pomiaru prądu
• Pomiar napięcia dc do 28V 
• Domyślne tryby startowe 0-20 

mA lub 4-20 mA 
• Zgodny z HART® rezystor jest 

połączona z zasilaniem pętli dla 
zgodności z komunikatorami 
HART.

• Śledzalna kalibracja NIST
www.fluke.com/707EX

707

709

705

709 Precyzyjny Kalibrator 
Pętli 
Redukuje czas pomiaru, symulacji 
napięcia/ prądu i zasilania pętli. 
• Najlepsza w klasie dokładność 

0.01% odczytu
• Mała,  solidna konstrukcja, 

pracuje na sześciu standar-
dowych bateriach AAA

• Intuicyjny interfejs 
użytkownika łatwe w użyciu, 
wygodne pokrętło dla szybkiej 
konfiguracji

• Wbudowany rezystor 250 Ω 
załączany dla komunikacji HART

• Zasilanie pętli 24 V dc z pomia-
rem mA (-25% do 125%)

• Rozdzielczość 1 µA dla zakresów 
mA i 1 mV dla zakresów 
napięciowych

• Śledzalna kalibracja NIST
www.fluke.com/709

709H Precyzyjny Kalibrator 
Pętli z protokołem HART
Oszczędność czasu i generowanie 
wysokiej jakości pomiarów.
• Wbudowana komunikacja 

HART dla  łatwego utrzymania 
urządzeń HART. 

• Najlepsza w klasie dokładność 
0.01% odczytu

• Mała, solidna  konstrukcja, 
pracuje na sześciu standar-
dowych bateriach AAA

• Intuicyjny interfejs 
użytkownika łatwe w użyciu, 
wygodne pokrętło dla szybkiej 
konfiguracji

• Wbudowany rezystor 250 Ω 
załączany dla komunikacji HART

• Zasilanie pętli 24 V dc z pomia-
rem mA (-25% do 125%)

• Rozdzielczość 1 µA dla zakresów 
mA i 1 mV dla zakresów 
napięciowych

• Śledzalna kalibracja NIST
www.fluke.com/709H

707EX

709H
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715

787

789

715 Kalibrator V/mA
Niezwykła wydajność, trwałość i 
niezawodność.
• Pomiar prądu pętli (0-20 mA, 

4-20 mA) z bardzo wysoką 
dokładnośćią signals 0.015% i 
rozdzielczością 1 mA

• Pomiar sygnałów napięciowych 
ze sterowników PLC i 
przetworników

• Zadawanie i symulacja prądu 
pętli 24 mA

• Zadawanie napięcia do 100 mV 
lub 10 V

• Zasilanie pętli 24 V z jednocz-
esnym pomiarem prądu

• Zwiększona dokładność 
zadawania i pomiaru napięcia 
i prądu. 

• Śledzalna kalibracja NIST
www.fluke.com/715

787 Multimetr 
Przemysłowy™

Kompletne rozwiązanie ser-
wisowe w twojej dłoni, łączy 
cyfrowy multimetr i kalibrator 
pętli w jednym urządzeniu. 
• ochrona przeciążeniowa 1000 

V na V, ohmy, częstotliwość
• ochrona przeciążeniowa 150 

V na mA, wspierana przez 
bezpiecznik 440 mA 1000 V

•  Ręczne stopniowanie co 25%  
plus autostopniowanie auto-
rampa na wyjściu mA

• oznaczenie CAT III 1,000V
www.fluke.com/787

789 Multimetr 
Przemysłowy™

789 obejmuje wszystkie 
popularne cechy 787 oraz 
dodatkowo: 
•  zasilanie pętli 24 V
•  obciążalność 1200 ohm na  

źródle mA
• ustawienie dla trybu HART 

z zasilaniem pętli i wbu-
dowanym rezystorem 250 Ω

• przyciski 0% i 100% do 
zmiany wartości zadanej 
między 4 a 20 mA dla szyb-
kiej kontroli zakresu

• oznaczenie CAT IV 600 V
www.fluke.com/789

771 Procesowy Amperomierz 
Cęgowy
Oszczędza czas dzięki szybkiemu 
pomiarowi sygnałów 4-20 mA w 
pętli bez przerywania obwodu. 
• rozdzielczość i czułość 0.01 mA
• Pomiar sygnałów mA do 

kontroli działania układów 
analogowych I/O w PLC i 
układach sterowania.

• Pomiar sygnałów od 10 do 50 
mA w starszych układach z 
wykorzystaniem zakresu 99.9 
mA

www.fluke.com/771

772 Miliamperomierz 
Cęgowy
Rozszerza cechy popularnego 
miernika 771 przez dodanie 
możliwości zasilania pętli i 
zadawania mA.
• Pomiar sygnałów 4 do 20 mA w 

obwodzie
• Jednoczesny pomiar mA w 

obwodzie i zasilanie pętli 24 
V dla zasilania i testowania 
przetworników

• Zadawaj sygnały od 4 do 20 mA 
dla testowania układów I/O lub 
I/Ps

• Automatyczne narastanie i 
zmiana zakresu wyjściowego 
4-2 0mA do testów zdalnych

ww.fluke.com/772

773 Procesowy Amperomierz 
Cęgowy
Czołowy miliamperomierz 
cęgowy dodaje zaawansowane 
cechy serwisowe i zadawania/
pomiaru napięcia dla testowania 
napięciowych układów I/O. 
Obejmuje wszystkie cechy i funk-
cje 772 plus:
• Zadawanie i pomiar napięcia 

DC w celu weryfikacji zasi-
laczy 24 V lub sygnałów 
napięciowycyh I/O

• Ciągły sygnał mA odpowi-
adajcy sygnałowi 4 do 20 mA 
z miernika cęgowego dzięk 
skalowalnemu wyjściu mA  
zapewnia c

• Jednoczesne zadawanie i 
pomiar sygnałów mA

www.fluke.com/773Ssy

771/772/773
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2638A-100

System Akwizycji Danych
Najlepsza w swojej klasie 
dokładność dla termopar w 
systemie przenośnym. 

2638A Hydra Serii III
Przełom w kategorii cena/
wydajność wśród przenośnych 
systemów akwizycji danych.
• Dokładność dla DC 0.0024%
• Dokładność termopar 0.5°C
• Do 66 uniwersalnych, 

różnicowych izolowanych wejść
• Kreślenie i analiza kolorowych 

trendów na ekranie urządzenia
• Łatwe w użyciu menu dla kon-

figuracji i zarządzania danymi
• Wejścia: ac V, dc V, ac I, dc I, 

termopary, PRT (2-,3-,4-przew.), 
termistory, rezystancja (2-, 
4-przew.), częstotliwość

• Modele /C obejmują akredy-
towane świadectwo kalibracji 

2638A-100 Dodatkowy 
Uniwersalny Moduł 
Wejściowy dla 2638A
• Dedykowane kanały prądowe 

ac/dc o niskim obciążeniu
• 20 uniwersalnych kanałów  i 2 

dedykowane kanały prądowe 
(ac/dc) na moduł

2638A

 Systemy Akwizycji Danych

Systemy Akwizycji Danych
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Elektroniczne kalibratory ciśnienia
Wbudowane cechy jak pomiar mA, zasilanie pętli, test presostatów 
i obliczenie błędu przetwornika czynią z kalibratorów ciśnienia 
łatwe w użyciu, potężne narzędzia.

719 i 719Pro Przenośne 
Elektryczne Kalibratory 
Ciśnienia
Kalibruj i testuj urządzenia 
ciśnieniowe szybko i z łatwością 
dzięki wbudowanej elektrycznej 
pompce.
• Zadawaj mA z jednoczes-

nym pomiarem ciśnienia 
by przeprowadzać testy 
zaworów i przetworników 
elektropneumatycznych

• Symuluj sygnały mA by 
serwisować pętle 4-20 mA 

• Zasilaj przetworniki podczas 
testów przy użyciu 24 V zasi-
lacza pętli z równoczesnym 
pomiarem mA

www.fluke.com/719

718EX Iskrobezpieczny 
Kalibrator Ciśnienia
Potężny, iskrobezpieczny, 
autonomiczny kalibrator 
ciśnienia do użytku w strefach 
zagrożonych wybuchem.
• zgodny z ATEX II 1G Ex ia IIC 

T4
• wbudowana ręczna pompka 

ciśnieniowa/próżniowa z 
podziałką mikrometryczną i 
zaworem upustowym

• zakresy 30 psi, 100 psi i 300 
psi (2 bar, 7 bar i 20 bar) 

• Pomiar ciśnienia do 200 
bar przy użyciu jednego z 8 
iskrobezpiecznych Modułów 
Ciśnieniowych Fluke 700PEx

www.fluke.com/718EX

717

719PRO

718

717 Kalibrator Ciśnienia
Solidny, niezawodny i dokładny 
kalibrator o niezwykłej 
wydajności i trwałości.
• Pomiar ciśnienia 0.025% peł-

nego zakresu z wewnętrznym 
czujnikiem ciśnienia do 10,000 
psi/690 bar (10000G model) 

• Pomiar mA z dokładnością 
0.015% i rozdzielczością 0.001 
mA podczas zasilania pętli 24 V 

• Pomiar ciśninia do 10,000 psi/ 
700 bar przy użyciu jednego 
z 29 Modułów Ciśnieniowych 
Fluke 700Pxx

• Śledzalna kalibracja NIST
www.fluke.com/717

718 Kalibrator Ciśnienia z 
Pompką
Kompleksowe rozwiązanie 
do kalibracji ciśnienia dla 
przetworników, manometrów i 
presostatów.
• Zadawanie ciśnienia i pomiar 

mA w celu kalibracji i utrzyma-
nia niemal każdego urządzenia 
ciśnieniowego 

• Zintegrowana pompka jest 
łatwa do czyszczenia w razie 
przypadkowego narażenia na 
działanie płynów, co redukuje 
koszty utrzymania i napraw 
oraz umożliwia serwisowanie 
pompki w terenie.

• Zakresy 1 psi, 30 psi, 100 psi i 
300 psi oznaczają mniej dodat-
kowych narzędzi

• Śledzalna kalibracja NIST
www.fluke.com/718

718EX
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P5513

P5510

P5510 Pneumatyczna 
Pompka Porównawcza
Łatwe i wydajne generowanie 
ciśnienia i próżni w jednym 
urządzeniu.
• Ciśnienie do 2 MPa (300 psi)
• Próżnia do -80 kPa (-12 psi)
www.flukecal.com/P5510

721 Dwuzakresowy Kalibrator 
Ciśnienia 
Dwa zakresy pomiaru ciśnienia 
oraz pomiar temperatury czynią 
721 idealnym rozwiązaniem dla 
zastosowań podczas transportu 
substancji niebezpiecznych.
• Czternaście modeli 
• Do 3 pomiarów wyświetlanych 

jednocześnie 
• Uproszczony  interfejs 

użytkownika
• Solidna, trwała konstrukcja z 

ochronnym futerałem
• Wysoka dokładność, 0.025% 

całkowitej niepewności pomiar-
owej na rok

• Wejście Pt100 RTD dokładne do 
0.1°C (0.2°F) dla precyzyjnego 
pomiaru temperatury 

• Wymaga sprzedawanej oddziel-
nie sondy 720RTD

• Śledzalna kalibracja NIST
 www.fluke.com/721

750P Moduły Ciśnieniowe 
Dostępny jest pełen zakres 
różnicowych, nadciśnieniowych, 
absolutnych, podciśnieniowych, 
podwójnych i iskrobezpiecznych 
modułów ciśnieniowych, od -15 
psi (-103 kPa) do 10,000 psi (69 
MPa).
• Najlepsza w klasie 0.025% 

niepewność referencyjna
• Solidna, odporna na chemikalia 

obudowa
• Kompensacja temperaturowa 

dzięki firmowej mikrotechnolo-
gii linearyzacji wyjścia

• Cyfrowa komunikacja z kali-
bratorem; brak strat i błędów 
sygnału analogowego

• Śledzalna kalibracja NIST
www.fluke.com/750P

700PEx Iskrobezpieczne 
Moduły Ciśnieniowe 
Iskrobezpieczne moduły tworzą 
kompletne rozwiązanie dla kali-
bracji ciśnienia.
• Certyfikowane przez CSA: I.S. 

Klasa I, Div 1, Grupy A-D T4, Ta 
= 0°C do 50°C

• zgodne z ATEX II 1G Ex ia IIC T4
• Śledzalna kalibracja NIST
www.fluke.com/700PEX

P5513 Pneumatyczna 
Pompka Porównawcza
Wysokiej jakości, precyzyjne 
generowanie i kontrola ciśnienia 
gazu.
• Precyzyjna regulacja ciśnienia 

do 210 Mpa (3k psi) dzięki 
wysokiej klasy zaworom 
iglicowym. 

• Wbudowana prasa śrubowa dla 
dokładnej regulacji ciśnienia.

• Opcjonalna pompka próżniowa/
ciśnieniowa, -80 kPa do 2 Mpa  
(-12 psi do 300 psi) 

www.flukecal.com/P5513

Porównawcze pompki 
ciśnieniowe i manometry 
referencyjne
Precyzyjne generowanie i 
sterowanie dla sprawdzania 
przyrządów pomiarowych 
ciśnienia z urządzeniami 
wzorcowymi. 

750P 721700PEX
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P5515

P5514

2700G

700G

700G Precyzyjny Manometr 
Cyfrowy
Solidna konstrukcja dla nieza-
wodnych pomiarów w terenie.
• 23 zakresy od 10“ H20/1 bar do 

690 bar przy dokładności 0.05% 
• W połączeniu z pompką 

porównawczą tworzy kom-
pletne rozwiązanie

• Cztery nowe absolutne zakresy 
pomiarowe

• Oprogramowanie 700G/TRACK 
umożliwia pobranie 8,000 
zarejestrowanych pomiarów

• Do 1500 godz. pracy na baterii
• Dopuszczenie I.S., CSA; Klasa 1, 

Div 2, Groupy A-D, ATEX: cecha: 
II 3 G Ex nA IIB T6

• Śledzalna kalibracja NIST
www.fluke.com/700G

2700G Referencyjny 
Manometr Cyfrowy
Najdokładniejszy w tej klasie 
cyfrowy manometr referencyjny.
• Precyzyjny pomiar ciśnienia od 

100 kPa do 70 MPa.
• Dokładność do ± 0.02% 

pełnego zakresu
• W połączeniu z pompkami 

porównawczymi P55XX tworzy 
kompletne rozwiązanie dla 
stacjonarnej kalibracji ciśnienia

• Modele /C obejmują akredy-
towane świadectwo kalibracji

www.flukecal.eu/2700G

P5514 Hydrauliczna Pompka 
Porównawcza
Łatwe i wydajne generowanie 
ciśnienia hydraulicznego. 
• Generuj i precyzyjnie reguluj 

ciśnienie do 70 Mpa (10 k psi)
• Kompatybilna z szerokim zakre-

sem płynów
www.flukecal.com/P5514

P5515 Hydrauliczna Pompka 
Porównawcza
Wysokiej jakości, precyzyjne 
generowanie i regulacja ciśnienia 
hydraulicznego.
• Generuj i precyzyjnie reguluj 

ciśnienie do 140 Mpa (20 k psi)
• Zintegrowana pompka ręczna 

do torowania układu i aplikacji 
wielkoobjętościowych

• Szeroki zakres płynów
www.flukecal.com/P5515

Ręczne Zadajniki 
Ciśnienia
Pneumatyczne zadajniki 
ciśniena firmy Fluke Calibration 
są łatwą w użyciu alternatywą 
do tradycyjnych pras 
obciążnikowo-tłokowych
 
Kalibratory te są łączone z 
jednym z sześciu referencyjnych 
manometrów cyfrowych aby 
w prosty i bardzo dokładny 
sposób sprawdzać manometry 
wskazówkowe, cyfrowe oraz 
przetworniki ciśnienia. 

• Najlepsza dokładność 0,02%  
zakresu posiada każdy manometr 
serii 2700G.
•  Poszeż swoje mozliwości 

pomiarowe niskich zakresów z 
manometrami serii 2700G

• Dostępne są adaptery z gwin-
tami NPT, BSP oraz metryczne 
dokręcane bez potrzeby użycia 
kluczy 
• Manomery referencyjne zasi-
lane są z sieci lub z baterii AA

P5515-2700G 

P5514-2700G 

P5510-2700G 

P5513-2700G 



14 Kalibracja Ciśnienia

Porównawcze Kalibratory 
Ciśnienia
Wysokiej jakości przenośne 
mierniki ciśnienia

3130 Przenośny Kalibrator 
Ciśnienia
Wszystko czego potrzebujesz dla 
wysoce dokładnej kalibracji  
terenowych przyrządów 
pneumatycznych.
• Pomiar i generacja ciśnienia od 

-0.8 bar do 20 bar
• Dokładność ±0.025% wartości 

mierzonej do ±0.01% pełnego 
zakresu

• Pracuje przy użyciu powietrza 
AKP lub wbudowanej pompy

• Zasilanie pętli 24 V i pomiary 
elektryczne przetworników i 
presostatów

• Kompatybilny z modułami 
ciśnieniowymi Fluke 700P

• Bateria NiMH
• Modele /C obejmują akredy-

towane świadectwo kalibracji
www.flukecal.eu/3130

Stacjonarne Praski 
Manometryczne
Praski manometryczne to wysoce 
dokładne, solidne i elastyczne 
standardy pomiaru ciśnienia, 
umożliwiające kalibrację 
szerokiego zakresu przyrządów.

P3010 Jednotłokowa Gazowa 
Praska Manometryczna
Wysokiej jakości, bardzo wydajna 
gazowa praska manometryczna.
• Dokładność 0.015% odczytu 
(opcjonalnie 0.008%)
• Pokrywa zakresy od podciśnienia 

-100 kPa (-15 psi) do ciśnienia 3.5 
MPa (500 psi) 

• Zintegrowana pompka próżniowa/
ciśnieniowa do 2 MPa (300 psi) 

www.flukecal.com/P3010

P3010/P3020/P30303130

P3020 Dwutłokowa Gazowa 
Praska Manometryczna
Unikatowa konstrukcja zawiesze-
nia tłoka umożliwia kalibrację 
ciśnienia i podciśnienia w jednym 
przyrządzie.
• Dokładność 0.015% odczytu 
(opcjonalnie 0.008%)
• Pokrywa zakresy ciśnienia od 

1.5 kPa (5 in H2O) do 3.5 MPa 
(500 psi)

• Wszystkie modele zapewniają 
pomiar podciśnienia -100 kPa  
(-15 psi)

• Zintegrowana pompka 
próżniowa/ciśnieniowa do 2 MPa 
(300 psi) 

www.flukecal.com/P3020

P3030 Wysokociśnieniowa 
Gazowa Praska 
Manometryczna
Innowacyjny smarowany płynem 
tłok zapewnia małe tempo 
spadku i wysoką tolerancję na 
zanieczyszczenia.
• Dokładność 0.015% odczytu 
(opcjonalnie 0.008%)
• Pokrywa zakresy ciśnienia od 

100 kPa (10 psi) do 14 MPa 
(2000 psi)

• Zintegrowane zawory sterujące 
i prasa śrubowa dla precyzyjnej 
nastawy ciśnienia

www.flukecal.com/P3030
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P3800 Wysokociśnieniowa 
Olejowa Praska 
Manometryczna
Bardzo wydajna, łatwa w użyciu 
kalibracja bardzo wysokiego 
ciśnienia oleju.
• Dokładność 0.02% odczytu 
(0.015% opcjonalnie)
• Zakresy do 400 MPa (60 k psi)
• Zintegrowane generowanie, 

wzmacnianie i sterowanie 
ciśnienia

• Akredytowana kalibracja
www.flukecal.eu/P3800 

6531 Electroniczna Praska 
Manometryczna
Cyfrowa alternatywa dla trady-
cyjnych prasek.
• 0.02% odczytu od 10% do 

100% zakresu przyrządu  
(zakresowość 10:1)

• Zakresy od 7 MPa (1000 psi) do 
200 MPa (30 k psi)

• Zintegrowane generowanie i 
sterowanie ciśnienia

• Kompatybilne z wodą oraz 
szerokim zakresem olei i innych 
płynów

• Wbudowane schematy testów, 
przechowywanie danych i inne 
zaawansowane funkcje

• Akredytowana kalibracja
www.flukecal.eu/6531

6532 Elektroniczna 
Praska Manometryczna o 
Rozszerzonym Zakresie
Wszystkie cechy modelu 6531 
wraz z rozszerzonym zakresem 
ciśnienia dla maksymalnego 
pokrycia zapotrzebowania.
• 0.02% odczytu od 1% do 100% 

zakresu przyrządu (zakresowość 
100:1)

• Modele z zakresami 
pełnoskalowymi od 70 MPa (10 

k psi) do 200 MPa (30 k psi)
• Akredytowana kalibracja
www.flukecal.eu/6532

P3800

6532

6531

P3110 Jednotłokowa 
Olejowa Praska 
Manometryczna
Wysokiej jakości, wydajny, łatwy 
w użyciu olejowy kalibrator 
ciśnienia.
• Dokładność 0.015% odczytu 
(opcjonalnie 0.008%)
• Zakresy od 100 kPa do 140 MPa 
• Zintegrowane zadawa-

nie          i regulacja ciśnienia 
jako standard

www.flukecal.com/P3110

P3120 Dwutłokowa Olejowa 
Praska Manometryczna
Dwutokowa konstrukcja 
maksymalnie pokrywa zapotrze-
bowanie na kalibrację ciśnienia 
hydraulicznego. 
• Dokładność 0.015% odczytu 
(opcjonalnie 0.008%)
• 100 kPa (10 psi) do 110 MPa  

(16 k psi) w jednym przyrządzie
• Zintegrowane zadawanie i reg-

ulacja ciśnienia jako standard
www.flukecal.com/P3120

P3210 Jednotłokowa Wodna 
Praska Manometryczna
Zaprojektowana specjalnie do 
stosowania wody jako medium.
• Dokładność 0.015% odczytu 
(opcjonalnie 0.008%)
• Zakresy od 100 kPa do 70 MPa 
• Zintegrowane zadawanie i reg-

ulacja ciśnienia jako standard
www.flukecal.com/P3210

P3220 Dwutłokowa Wodna 
Praska Manometryczna  
Dwutłokowa konstrukcja 
maksymalnie pokrywa 
zapotrzebowanie na kalibrację 
ciśnienia wody. 
• Dokładność 0.015% odczytu 
(opcjonalnie 0.008%)
• 100 kPa (10 psi) do 70 MPa  

(10 k psi) w jednym przyrządzie
• Zintegrowane zadawanie i reg-

ulacja ciśnienia jako standard
www.flukecal.com/P3220

P3110/P3120/P3210/P3220

Kalibracja Ciśnienia
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Ręczne Kalibratory 
Temperatury
Odpowiednie do kalibracji 
przetworników temperatury, 
mierników tablicowych, i 
innych urządzeń łączonych z 
czujnikami temperatury.

712 Kalibrator RTD
Zapewnia niesamowitą 
wydajność, trwałość i 
niezawodność w kompaktowym, 
lekkim, przenośnym narzędziu.
• Pomiar temperatury z sond RTD 
• Symulacja sond RTD 
• Pomiar dodatkowych sond RTD 

przy użyciu funkcji pomiaru 
rezystancji

• Symulacja dodatkowych sond 
RTDs przy użyciu funkcji 
zadawania rezystancji 

• Śledzalna kalibracja NIST
www.fluke.com/712

714 Kalibrator Termopar
Zapewnia niesamowitą 
wydajność, trwałość i 
niezawodność 
w kompaktowym, lekkim, 
przenośnym narzędziu.
• Pomiar termopar
• Symulacja termopar
• Kalibracja liniowych 

przetworników TC dzięki funk-
cji zadawania mV

• Śledzalna kalibracja NIST
www.fluke.com/714

724 Kalibrator Temperatury
Potężny i łatwy w użyciu do 
pomiaru i zadawania funkcji dla 
testów i kalibracji niemal każdego 
przyrządu temperaturowego.
• Pomiar sond RTD, termopar, 

Ω i V dla testów czujników i 
przetworników 

• Zadawaj/symuluj termopary, 
RTD, V i Ω aby kalibrować 
przetworniki

• Przeprowadzaj szybkie testy 
liniowości krokami 25% i 100%

• Śledzalna kalibracja NIST
www.fluke.com/712

Wielofunkcyjne Terenowe 
Źródła Temperatury
Szybkie, lekkie i przenośne 
z precyzyjnym sterowaniem 
temperaturą, powiązane z 
krajowymi standardami. 
Odpowiednie do termopar, RTD 
i innych czujników temperatury.

9142 Terenowy Piec 
Kalibracyjny
Maksymalna mobilność, szybkość 
i funkcjonalność dla środowiska 
procesów przemysłowych.
• Zakres od –25°C do 150°C
• Dokładność wyświetlania ± 

0.2°C w całym zakresie
• Wbudowany dwukanałowy 

pomiar PRT, RTD, termopar i 
prądu 4-20 mA

• Opcjonalnie wbudowany odczyt 
czujników referencyjnych

• Akredytowana kalibracja
www.flukecal.eu/9142

9143 Terenowy Piec 
Kalibracyjny
Maksymalna mobilność, szybkość 
i funkcjonalność dla środowiska 
procesów przemysłowych.
• Zakres od 33°C do 350°C
• Dokładność wyświetlania ± 

0.2°C w całym zakresie 
• Wbudowany dwukanałowy 

pomiar PRT, RTD, termopar i 
prądu 4-20 mA

• Opcjonalnie wbudowany odczyt 
czujników referencyjnych

• Akredytowana kalibracja
www.flukecal.eu/9143

9144 Terenowy Piec 
Kalibracyjny
Maksymalna mobilność, szybkość 
i funkcjonalność dla środowiska 
procesów przemysłowych.
• Zakres od 50°C do 660°C
• Osiąga 660°C w 15 minut
• Dokładność odczytu od 

± 0.35 °C przy 420°C do 
± 0.5°C przy ± 660 °C

• Opcjonalny, wbudowany odczyt 
czujników referencyjnych

• Akredytowana kalibracja
www.flukecal.eu/9144

712

724

9142/9143/9144

714
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www.flukecal.eu/9103

9140 Terenowy kalibrator 
Dry-Well
Lekki i przenośny terenowy 
kalibrator z suchym otworem 
pomiarowym, wystarczająco mały 
aby nosić go w jednej ręce.
• Zakres od 35°C do 350°C 
• Dokładność do ± 0.5°C
• Stabilność do ± 0.03°C przy 

50°C i ± 0.05°C przy 350°C 
• Śledzalna kalibracja NIST
www.flukecal.eu/9140

9190A Terenowy kalibrator 
ultra-niskich temperatur typu 
Ultra-Cool
Bardzo niskie temperatury bez 
płynów i z najlepszą w klasie 
stabilnością
• Szeroki zakres –95°C do 140°C
• Najlepsza w klasie stabilność:  

± 0.015°C pełnego zakresu
• Dokładność przy użyciu 

wbudowanego miernika       
referencyjnego:  
± 0.05°C w całym zakresie

• Dokładność odczytu: ± 0.2°C  
w całym zakresie

• Opcjonalny wbudowany 
dwukanałowy odczyt dla PRT, 
RTC, TC, 4-20 mA i czujników 
referencyjnych

• Akredytowana kalibracja
www.flukecal.eu/9190A

9100S Przenośny kalibrator 
Dry-Well
Najmniejszy, najlżejszy, kalibrator 
z suchym otworem pomiarowym
• Najmniejszy dry-well na 

świecie
• Zakresy od 35°C do 375°C 
• Dokładność do ± 0.25°C, 

stebilność ± 0.07°C przy 50°C 
• Śledzalna kalibracja NIST
www.flukecal.eu/9100S

9102S Przenośny kalibrator 
Dry-Well
Bardzo wydajny, wygodny i łatwy 
w użyciu przenośny kalibrator z 
suchym otworem pomiarowym
• Najmniejszy dry-well na 

świecie
• Zakresy od –10°C do 122°C
• Dokładność od ± 0.25°C, 

stabiliność ± 0.05°C (w całym 
zakresie) 

• Śledzalna kalibracja NIST
www.flukecal.eu/9102S

9009 Podwójny kalibrator 
Dry-Well
Dwa wkłady w jednym 
urządzeniu zwiększają mobilność
• Temperatury od –15°C do 350°C 

w jednym urządzeniu
• Dokładność odczytu: 
   gorący blok: ± 0.6°C; 
   zimny blok: ±0.2°C 
• Śledzalna kalibracja NIST 
www.flukecal.eu/9009

9103 Terenowy kalibrator 
Dry-Well
Świetna wydajność w 
przenośnym urządzeniu
• Zakres od –25°C do 140°C 
• Dokładność do ± 0.25°C
• Stabilność do ± 0.02°C przy 

–25°C i ± 0.04°C przy 140°C
• Śledzalna kalibracja NIST

9190A

Terenowe Źródła Temperatury
Przenośne i elastyczne kalibratory z suchym otworem pomiarowym 
odpowiednie do szybkich kalibracji i certyfikacji termopar, RTD, PRT i 
innych czujników temperatury. 



6102/7102/71039150 9170/9171/9172/9173

19Kalibracja Temperatury

9150 Piec Termopar 
Wygodny, przenośny piec do 
termopar.
• 150°C do 1200°C 
• Stabilność ± 0.5°C w całym 

zakresie
• Załączony certyfikat kalibracji 

NIST-traceable 
• Port RS-232 w standardzie
• Śledzalna kalibracja NIST
www.flukecal.eu/9150

6102/7102/7103  
Mikrokalibratory kąpielowe
Kalibruj czujniki o różnych 
średnicach - kołnierze nie 
wymagane.
• Trzy modele pokrywają zakres 

od –30°C do 200°C
• Najmniejsze na świecie 

przenośne kalibratory 
kąpielowe

• Stabilność do ± 0.015°C 
• Śledzalna kalibracja NIST 

www.flukecal.eu/micro-baths

9170/9171/9172/9173 
Metrologiczne Piece 
Kalibracyjne 
Wystarczająco dokładne do 
użytku laboratoryjnego, pomimo 
to solidne i przenośne.
• Najbardziej wydajne 

przemysłowe źródła temper-
atury na świecie (stabilność na 
poziomie ±0.005°C)  

• Głębokość zanurzeniowa 203 
mm (8 in) 

• Opcjonalne wejście referen-
cyjne ITS-90 odczytuje PRTs do 
± 0.006°C 

• Zakresy:
- 9170: –45°C do 140°C
- 9171: –30°C do 155°C
- 9172: 35°C do 425°C
- 9173: 50°C do 700°C

• Akredytowana kalibracja 
NVLAP TYLKO z modelem -R

 www.flukecal.eu/917X

4180/4181 Precyzyjne 
Kalibratory Podczerwieni
Akredytowana wydajność dla 
kalibracji typu “wyceluj i strzel”.
• Skalibrowany radiometry- 

cznie dla znaczących, spójnych 
pomiarów

•  Akredytowana kalibracja
• Dokładna, niezawodna 

wydajność od –15°C do 500°C
• Duża 152 mm (6 in) średnica 

celu
• Akredytowane świadectwo 

kalibracji radiometrycznej
www.flukecal.eu/418X

9132/9133 Terenowe  
Kalibratory Podczerwieni
Precyzja, gdy potrzebujesz jej w 
kalibracji podczerwieni.
• Weryfikacja pirometrów 

–30°C do 500°C  
(–22 °F do 932 °F)

• Studnia referencyjna RTD  
dla kontaktowego pomiaru 
temperatury

•  Śledzalna kalibracja NIST 
www.flukecal.eu/913X

Wzorce Kalibracyjne 
Podczerwieni
Stacjonarne i terenowe 
precyzyjne kalibratory 
podczerwieni dla dokładnej 
i niezawodnej kalibracji 
termometrów IR.

9133

9132

4180/4181



1551A Ex/1552A Ex

1502A/1504

1529

1523/1524
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Wzorce Pomiaru 
Temperatury
Wyjątkowa dokładność i szeroki 
zakres pomiarowy. Zaprojektowane 
by pracować tam gdzie ty.

1551A Ex/1552A Ex 
Termometry typu “Stik” 
Najlepszy substytut precyzyjnych  
termometrów rtęciowych. 
• Dokładność ± 0.05°C  

(± 0.09 °F) w całym zakresie
• Iskrobezpieczny (ATEX i IECEx)
• Do wyboru dwa modele (-50°C 

do 160°C lub -80°C do 300°C)
• Akredytowane (NVLAP) śledzal- 

ne do NIST świad. wzorcowania
www.flukecal.eu/155X

1523/1524 Ręczne 
Termometry Precyzyjne
Pomiar, wykres i rejestracja trzech 
typów czujników. 
• Wysoka dokładność 
   PRT: ± 0.011 °C; 
   Termopar: ± 0.24°C; 
   Termistorów: ± 0.002 °C
• Prosty interfejs użytkownika, 

szybko wyświetla trendy. 
• Złącza Smart automatycznie 

ładują informacje o sondzie
• Śledzalna kalibracja w standar- 

dzie. Wersje -CAL z  
akredytowanym świadectwem

www.flukecal.eu/152X

1502A/1504 Termometry 
Precyzyjne
Najbardziej wydajne termometry 
w swoim zakresie cenowym
• Jednokanałowe termometry 

referencyjne, dokładność do 
±0.006°C (tylko miernik)

• Do wybory dwa modele — 
odczytujące PRTs lub termistory

• Najlepszy stosunek cena: jakość
• Akredytowana kalibracja
www.flukecal.eu/150X

1529 Czterokanałowy 
Termometr Precyzyjny
Laboratoryjna dokładność na 
czterech kanałach dla sond PRT, 
termistorów i termopar.
• Dokładność ±0.0025°C  

(tylko miernik)
• Wyświetla osiem wybranych 

przez użytkownika pól danych 
dla każdego kanału

• Rejestruje 8,000 odczytów ze 
znacznikami daty i czasu

• Akredytowana kalibracja
www.flukecal.eu/1529

Monitoring Warunków 
Otoczenia
Dla precyzyjnego pomiaru 
i rejestracji temperatury i 
wilgotności, gdziekolwiek 
odbywają się pomiary.

1620A Precyzyjny 
Temohigrometr
Najdokadniejszy graficzny rejes-
trator temperatury i wilgotności 
na rynku.
• Bardzo duża dokładność
• Dostęp do sieci
• Potężne narzędzia do rejestracji 

i analizy
• Mierzy temperaturę do 

± 0.125°C i wilgotność do 
± 1.5% na dwóch kanałach

• Akredytowane w NVLAP, 
śledzalne do NIST świadectwo 
wzorcowania temperatury i 
wilgotności

www.flukecal.eu/1620A

1620A



5608/5609/5609-BND

5627A 5615
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Precyzyjne PRT
Wysokiej dokładności sondy 
referencyjne dla stacjonarnych i 
terenowych źródeł temperatury.

5627A Precyzyjny 
Przemysowy Czujnik PRT
• Odporny na drgania i wstrząsy
• Dokładność kalibracji 

± 0.046°C przy 0°C
• Prosty lub zgięty pod kątem 90°
• Akredytowane świadectwo  

NVLAP, kod lab. 200706-0
www.flukecal.eu/5627

5615 Wtórna Standardowa 
Sonda Referencyjna 
• Zakres –200°C do 420°C
• Skalibrowana  dokładność 
   ± 0.010°C przy 0°C
• Akredytowane świadectwo 

NVLAP, kod lab. 200706-0
www.flukecal.eu/5615

5608/5609/5609-BND 
Wtórne Sondy Referencyjne 
PRT
Dryf wysokości ± 0.01°C przy 0°C 
po 100 godz. przy maks. temp.
• 5608: –200°C do 500°C  

(min. zanurzenie 80 mm)
• 5609: –200°C do 670°C  

(min. zanurzenie 100 mm)
• W zestawie świadectwo zgod- 

ności - opcjonalnie akredyto-
wane wzorcowanie NVLAP

www.flukecal.eu/5608

5622 Szybkie Sondy PRT
• Stała czasowa 0.4 sekundy
• Małe średnice sondy od 0.5 mm 

do 3.2 mm (dostępne 4 modele)
• Dostępne jako sondy PRT DIN/ 

IEC Klasy A lub z akredytowa- 
nym wzorcowaniem NVLAP, 
kod lab. 200348-0

www.flukecal.eu/5622

5626/5628 Wtórne Sondy 
SPRT, PRT, Czujniki 
Temperatury
• Zakres do 661°C
• Spełnia wymogi ITS-90 dla 

współczynników rezystancji
• Dryf Rtp < 20 mK po 500 godz. 

przy 661°C
• Wzorcowana dokładność of ± 

0.006°C przy 0°C
• Akredytowane NVLAP wzor-

cowanie w stałych punktach

www.flukecal.eu/5622

5618B Przemysłowy Czujnik 
RTD Małej Średnicy
Szybka odpowiedź dla krytycz- 
nych czasowo pomiarów. 
• Osłona o małej średnicy, 3.2 

mm (0.125“)
• Doskonała stabilność
• Zawiera współczynniki ITS-90
• Akredytowana kalibracja 

NVLAP, kod lab. 200706-0
www.flukecal.eu/5618B

5606 W Pełni Zanurzalne 
Sondy PRT
Całkowicie zanurzaj złącze 
przejściowe czujnika w 
zamrażarkach i piecach. 
• Połączenie przewodu z czu-

jnikiem zaprojektorwane aby 
wytrzymywać pełen zakres 

temperatury sondy
• Zakres od -200°C do 160°C
• Dokładność kalibracji  

± 0.05°C (w całym zakresie)
• Opcjonalne akredytowane 

wzorcowanie NVLAP
www.flukecal.eu/5606

Termistory
Zapewniają dokładny i solidny 
pomiar od 0°C do 100°C.

5610/5611/5611T Wtórne 
Referencyjne Sondy 
Termistorowe
Ekonomiczne sondy termistorowe 
o laboratoryjnej klasie i niskiej 
podatności na dryf.
• Krótkoterminowa dokładność 

do ± 0.01 °C; roczna < ± 0.01°C
• 5610: termistor w obudowie ze 

stali nierdzewnej o średnicy 3.2 
mm

• 5611: termistor powlekany 
silikonem o średnicy końcówki 
1.5 mm 

• 5611T: termistor kapsułkowy 
PTFE o średnicy końcówki 3 
mm 

www.flukecal.eu/5610

5610

5622

5611T

5606

5611

5626/5628 5618B
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Oprogramowanie

750 SW DPC/TRACK2 ™
Oprogramowanie DPC/TRACK2 
to specjalna baza danych do 
zarządzania kalibracją, która pomoże 
Ci zarządzać swoimi przyrządami i 
spełniać wymogi dokumentacji 
programów jakościowyh i przepisów.  
Z DPC/TRACK2 i 754 DPC możesz:
• Zarządzać swoim zestawem 

etykiet i narzędzi, 
harmonogramować kalibrację

• Tworzyć etykiety procedury 
   z instrukcjami i komentarzem
• Wczytywać procedury do 

swojego DCP, aby później zgrać 
wyniki na PC

• Wybierać i wykonywać zau-
tomatyzowane procedury “jak 
zastano/jak zostaeiono” w 
terenie, automatycznie pobierając 
wyniki

• Sprawdzić historię kalibracji 
swoich etykiet i narzędzi oraz 
drukować raporty

• Importować i eksportować dane 
narzędzi i procedur jako tekst 
ASCII

Import danych DPC/TRACK
www.fluke.com/750DPCsoftware

700G/Track
Łatwe w użyciu oprogramowanie do 
zarządzania przyrządami i danymi 
kalibracyjnymi. 
• Umożliwia pobieranie danych 

i rejestrację konfiguracji z 
manometrów serii 700G na 
wypadek zdalnej rejestracji 

• Konfiguruje częstotliwość 
rejestracji, czas trwania i jed-
nostki pomiaru 

• Importuje i zapisuje pomiary 
zapisane zdalnie i wyświetla lub 
eksportuje pomiary 

www.fluke.com/700Gsoftware

-

Oprogramowanie/
Akcesoria

LogWare
Zmień jednokanałowy ręczny 
miernik FLUKE lub termometr 
1502A/1504 w rejestrator czasu 
rzeczywistego
•   Zbiera dane czasu 
rzeczywistego
• Oblicza statystyki i wyświetla 

personalizowane wykresy
• Umożliwia wybieranie 

przez użytkownika czasów 
rozpoczęcia i zakończenia 
pomiarów oraz interwałów 
próbkowania

www.flukecal.eu/logware



700PTP-1

700LTP-1

700TTASK

700HTP-2
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MET/TEMP® 
Oprogramowanie do Zarządzania 
Zasobami Przyrządów 
Kalibracyjnych 
Zarządzaj większą ilością zadań 
przy mniejszym wysiłku.
• Oparte na przeglądarce opro-

gramowanie zarządzające 
zasobami urządzeń 

• W pełni zintegrowane z opro-
gramowaniem MET/CAL® 

• Baza danych SQL Server
• Duże możliwości 

spersonalizowania
• Automatyczne wysyłanie 

wiadomości E-mail
• Kalibracja na miejscu

www.flukecal.eu/METTEAM 

Oprogramowanie do 
kalibracji temperatury 
 
MET/TEMP II 
Oprogramowanie do 
kalibracji temperatury v5.0
Nowa wersja sprawdzonego 
rozwiązania do zautomatyzowanej 
kalibracji temperatury
• Zgodność z systemem 
operacyjnym Windows 7 oraz 
Windows 8
•  Dodane wsparcie dla tere-

nowego kalibratora ultra-niskich 
temperatur 9190A oraz pieca 
9118A

•  Pełna automatyzacja kalibracji 
typu RTD, TC, termistorów oraz 
innych źródeł temperatury

•  Kalibracja do 100 sensorów w 
40 punktach

TQSoft Oprogramowanie do 
walidacji temperatury
Zgodne z normą FDA 21 CFR 
Nowa wersja sprawdzonego 
rozwiązania do zautomatyzowanej 
kalibracji temperatury 
•  Zgodność z normą 

Amerykańskiej Agencji 
Żywności i Leków 21 CRF Part 
11 regulującej elektroniczną 
rejestrację i podpisywanie 
walidacji rozwiązań inkubacji, 
sterylizacji oraz mapowania 
temperatury w przemyśle farma-
ceutycznym i biomedycznym

•  Zgodność z europejską 
normy dotyczącą sterylizacji, 
odkażania i dezynfekcji 
(EN554, EN 285, EN15883, 
HTM2010, HTM2030), ISO 
15833: Wymagania do mycia 
i dezynfekcji, oraz ISO 
17025: Wymagania dotyczące 
kompetencji do testowania i 
kalibracji laboratoriów.

TQAero Oprogramowanie do 
walidacji temperatury
Zgodne z normami AMS 7250
• Zgodność z NADCAP oraz SAE 

AMS 7250 w przemyśle lotnic-
zym i transporcie

•  Obsługuje walidację procesów 
obróbki cieplnej TUS oraz SAT  
wymagane przez AMS 2750

Akcesoria

700HTP-2 Hydrauliczna 
Pompka Testowa
700HTP-2 została zaprojektowana 
aby generowa ciśnienie do 
10,000 psi/700 bar. Używaj  
regulowanych zaworów nad-
miarowych Fluke 700PRV-1 
aby ograniczać ciśnienie od 
1360 psi do 5450 psi. Używaj 
węża testowego 700HTH-1 do 
połączenia pompki ze sprawdza-
nym urządzeniem.
www.fluke.com/process_acc

700PTP-1 Pneumatyczna 
Pompka Testowa
700PTP-1 to ręczna pompka 
ciśnieniowa zaprojektowana do 
generowania podciśnienia do 
-11.6 psi/-0.8 bar lub ciśnienia 
do 600 psi/40 bar.
www.fluke.com/process_acc

700LTP-1 Niskociśnieniowa 
Pompka testowa
Ręczna pompka ciśnieniowa 
zaprojektowana do gen-
erowania podciśnienia do -13 
psi/-.90 bar lub ciśnienia do 
100 psi/6.9 bar. Idealna do 
aplikacji niskociśnieniowych 
wymagających dokładnego, 
niskiego ciśnienia.
www.fluke.com/process_acc

700TTASK Zestaw złączy 
testowych
Umożliwia połączenie bez użycia 
narzędzi kalibratorów oraz 
przenośnych pomp ręcznych do 
przetworników w standardzie IEC 
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WYBÓR URZĄDZENIA DO APLIKACJI

Modelr 754
721/ 

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

Aplikacja
Kalibracja przetworników ciśnienia 
(w zakładzie)

• • Idealny • • • •

Kalibracja przetworników ciśnienia 
(w terenie)

• • • • • •  Idealny  • 

Kalibracja przetworników HART Idealny          

Dokumentowanie kalibracji 
przetworników ciśnienia

Idealny          

Testowanie presostatów w 
zakładzie

Idealny • • • • •  •   

Testowanie presostatów   
w terenie

• • • • • •  Idealny

Dokumentowanie testu presostatów Idealny

Testowanie presostatów ze stykami 
pod napięciem

Idealny          

Testy przeliczników gazu • Idealny •        

Weryfikacja manometrów (na 
zakładzie)

Idealny • • • • • •    

Weryfikacja manometrów
 (w laboratorium)

• • • • • •  • • Idealny

Rejestracja ciśnienia •      Idealny  •

Testowanie urządzeń za pomocą 
manometru referencyjnego

        Idealny

Testowanie zbiorników hydrostaty-
cznych

     Idealny    

Próby szczelności
(z rejestracją danych)

•      Idealny    

Produkt z dopiskiem “Idealny” najlepiej spełnia potrzeby danej aplikacji.      
Model 754 wymaga podłączenia odpowiedniego modułu ciśnienia serii 750P .      
Model 753 może byż użyty w tych samych aplikacjach co model 754 z wyjątkiem kalibracji urządzeń z porotokołem HART    

Model 725 oraz 726 mogą byż użyte w takich samych aplikacjach jak  model 753 z wyłączeniem dokumentowania pomiarów oraz testowania styków pod 
napięciem.   

WPROWADZENIE
Procesowe urządzenia do pomiaru ciśnienia  dostarczają do systemu kontroli 
istotne informacje pomiarowe.  Poprawne ich działanie jest często krytyczne do 
zoptymailizowania procesów w zakładzie a także dla poprawnego działania systemów 
bezpieczeństwa. 

Procesowe urządzenia ciśnieniowe są często zainstalowane w ciężkich warunkach 
eksploatacyjnych powodujących utratę ich wydajności w czasie. Aby zachować te 
urządzenia w założonych przez nas granicach dokładności należy poddawać je okresowej 
weryfikacji, konserwacji oraz kalibracji.  Nie ma na rynku jednego uniwersalnego 
urządzenia do kalibracji ciśnienia które spełniałoby wymagania wszystkich 
użytkowników. 
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Przykładowe urządzenia

Kalibracja przetworników ciśnienia z 
protokołem HART 

Producenci przetworników ciśnienia poprawili dokładność i 
technologię zaprojektowaną dla inteligentnych przetworników 
ciśnienia. 
Wiele spośród tradycyjnych urządzeń do kalibracji stało się 
niewystarczających lub po prostu za mało dokładnych aby móc 
kalibrować przetworniki ciśnienia o wysokiej dokładności. 
Wymagane są lepsze rozwiązania do testowania tych urządzeń.
Weryfikacja i dokumentowanie wyników nowoczesnych 
przetworników ciśnienia z protokołem HART może wymagać 
wielu dodatkowych urządzeń. Wykonanie tego zadania za 
pomocą dokumentującego kalibratora procesowego Fluke 754 
upraszcza i skraca cały proces.

Przed rozpoczęciem pracy zainstaluj adapter modułu ciśnienia 
do ręcznej pompy z użyciem uszczelniacza gwintu. Właściwe 
zainstalowanie adaptera umożliwia późniejszą łatwą wymianę 
modułów bez użycia narzędzi.

Celem uzyskania niezbędnej dokładności do testów czu-
jników wysokiej dokładności należy dobrać odpowiedni za-
kres. Można użyć modułu do 100kPa do testowania i kalibracji 
przetworników pracujących również w zakresie 100kPa. Stan-
dardy przemysłowe sugerują, że urządzenie weryfikujące pow-
inno być 4 do 10 razy dokładniejsze od badanego przetwornika, 
dlatego wymagana jest najwyższa dokładność.

Fluke 754 wykorzystuje moduły ciśnienia z serii 750P oraz 
posiada wbudowany protokoł HART aby można było połączyć 
się z intelignetnmi przetwornikami. Istnieje też możliwość 
udokumentownia dokładności przetwornika przed i po regulacji 
oraz obliczenia poziomu niedokładności.

Dokumentujący pro-
cesowy kalibrator HART 
Fluke 754

Strona 5

Zewnętrzne moduły 
ciśnienia Fluke 750P 

Strona 12

Precyzyjny manometr 
cyfrowy Fluke 700G 

 
Strona13

Pneumatyczna 
pompka testowa Fluke 
700PTP-1 

Strona 23
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Czasami konieczne jest ustawie-
nie czujnika wejściowego 
przetwornika więcej niż jeden 
raz. Konieczne jest aby moduł 
ciśnienia był wyzerowany przed 
badaniem i regulacją. Dla na-
jlepszych rezultatów regulacji:
• Po naciśnięciu „Fetch” do 

pomiaru ciśnienia szybko 
wciśnij „Trim” zanim mie-
rzone ciśnienie zdąży się 
zmienić.

• Przy pomiarze ciśnienia 
oraz pętli prądowej pozwól 
ustabilizować się wartości. 

• Przed wyjazdem w teren, 
zawsze sprawdzaj szczelność 
konfiguracji testowej w 
warsztacie, uwzględniając 
również podłączenie adaptera 
z pompy 

• Jeśli maksymalna wartość z 
przetwornika jest mniejsza od 
25% wartości skali, wybierz 
moduł ciśnienia na mniejszą 
wartość, celem uzyskania jak 
najlepszych rezultatów 

• Podczas kalibracji wysokich 
ciśnień, z użyciem pomp 
hydraulicznych , używaj 
odpowiedniego płynu, jak 
olej mineralny czy dejoni-
zowana woda. Zwykła woda 
z kranu może pozostawić 
zanieczyszczenia, które mogą 
spowodować niewłaściwe 
działanie lub wyciek

• Jeśli błąd jest mniejszy 
niż 25% limitu, lepiej go 
nie regulować, gdyż może 
to pogorszyć dokładność 
wskazań.

Odizoluj badany przetwornik od układu pomiarowego oraz odłącz przewody. 
Jeśli pomiar sygnału mA pozostawimy w naszym układzie (mierniku) musimy 
pamiętać że metoda ta nie daje największej dokładności pomiaru mA. 

Podłącz przewody pomiarowe z miernika 754 do przetwornika. 

Podłącz przewód moduł ciśnienia z serii 750P do miernika 754, a następnie 
badany przetwornik do pompy. 

Naciśnij przycisk oznaczony HART, żeby zobaczyć konfigurację przetwornika

Ponownie naciśnij przycisk opisany HART. Zaproponuje on odpowiedni 
pomiar/źródło do testów. Jeśli dokumentujesz kalibrację wciśnij „As-Found”, 
wprowadź wartości tolerancji i postępuj zgodnie z instrukcjami.  Jeśli zmi-
erzone wartości znajdują się w granicach wprowadzonej tolerancji, test jest 
zakończony. Jeśli nie wymagana jest korekta. 

Wybierz i ustaw zero w przetworniku ciśnienia, sygnale pętli prądowej oraz 
na wejściu sensora. 

Po wyregulowaniu wybierz „As-Left” , żeby zapisać stan przetwornika po 
korekcie, jeśli test zakończy się pozytywnie, kalibracja została zakończona.
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Przeprowadzenie kalibracji:

Dodatkowe informacje 
Celem uzyskania bardziej szczegółowych 
informacji na ten temat sprawdź materiały 
video oraz karty katalogowe przy-
gotowane przez Fluke.

Zobacz kalibrację inteligentnego przetwornika ciśnienia na 
stronie: www.fluke.com/pressurevideo

Szczegółowo rozpisane procedurę kalibracji z wykorzystaniem 
protokołu HART znajdziesz na  www.fluke.com/smarttranappnote 

PORADY
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Przykładowe urządzenia

Kalibracja przetwornika ciśnienia 
w warunkach laboratoryjnych

Inżynier przeprowadza 
kalibrację w laboratorium, żeby 
zapewnić skuteczność procesu 
bez utraty wydajności. Upewnia 
się on, że wszystkie montowane 
elementy są w dobrym stanie 
i można je zweryfikować 
w przypadku podejrzenia 
awarii. Laboratorium zapewnia 
stabilne warunki pracy podczas 
kalibracji oraz możliwość ko-
rzystania z najdokładniejszych 
urządzeń kalibrujących chroniąc 
całą procedurę przed wpływem 
warunków przemysłowych pod-
czas uruchamiania, testowania 
i kalibracji przetworników 
ciśnienia.

Dokumentujący 
procesowy kali-
brator  HART Fluke 
754

Strona 5

Przenośny kalibra-
tor ciśnienia Fluke 
3130

Strona14

Kalibrator ciśniena 
z elektryczną 
pompą Fluke 
719Pro

Strona 11

Hydrauliczna prasa 
obciążnikowo-
tłokowa P3000 

Strona 14

Pneumatyczna 
pompa testowa 
Fluke 700PTP-1

Strona  23
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• Niedokładny sprzęt 
kalibracyjny tylko pogorszy 
parametry przetwornika.

• Producenci przetworników 
zalecają przeprowadzanie 
precyzyjnego procesu 
kalibracji w stabilnym 
miejscu i niezmiennych 
warunkach otoczenia 
celem uzyskania jak 
najlepszych rezultatów.Podłącz przewód testowy z kalibratora do testowanego przetwornika. 

Podłącz przewody pętli prądowej od kalibratora do przetwornika. 

Ustaw przełącznik ciśnienia / próżni na właściwej pozycji.

Zamknij zawór odpowietrzający oraz zawór dporowadzający ciśnienie 
AKP.

Użyj ciśnienia lub podciśnienia z pompy poprzez przytrzymanie przycisku 
„Pump”, po osiągnieciu odpowiedniej wartości puść go.

Ustaw właściwie ciśnienie poprzez użycie pokrętła do precyzyjnego 
ustawiania ciśnienia

Odczytaj ciśnienie wzorcowe oraz zmierzony prąd przetwornika z 
wyświetlacza.

Powtórz to dla wszystkich punktów pomiarowych. Jeśli mierzony prąd 
w poszczególnych punktach testowych mieści się w granicach tolerancji 
proces testowania jest zakończony. Jeśli nie, potrzebna jest regulacja.
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Przeprowadzenie kalibracji:

Dodatkowe informacje 
Celem uzyskania bardziej szczegółowych 
informacji na ten temat sprawdź materiały 
video oraz karty katalogowe przy-
gotowane przez Fluke.

Jak pracować z prasą odciążnikowo-tłokową
Prezentacja kalibratora FLUKE 719 

Kalibracja przetworników przy użyciu urządzeń dokumentujących serii 750 
Kalibracja przetworników HART

PORADY
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Przykładowe urządzenia

Ręczne testowanie przełącznika 
ciśnienia

Dokładna kalibracja 
przełączników ciśnieniowych 
jest kluczowym krokiem w 
zapewnieniu jakości procesu 
i bezpiecznej eksploatacji 
urządzeń. Ustawienie jest 
podobne do kalibracji 
wskaźników ciśnienia za 
wyjątkiem konieczności 
pomiaru napięcia styków 
przełącznika przez użycie 
multimetru cyfrowego lub 
kalibratora. Celem kalibracji 
jest wykrycie i skorygowanie 
błędu ustawionej wartości oraz 
strefy nieczułości. Kalibratory 
pozwalają zaoszczędzić czas 
poprzez ograniczenie liczby 
czynności oraz zmniejszenie 
ilości sprzętu, który trzeba 
wziąć ze sobą do pracy. Przy 
wykorzystaniu odpowiedniego 
kalibratora cały proces może być 
zautomatyzowany.

Przenośny kalibra-
tor ciśnienia Fluke 
3130 G2M

Strona14

Kalibrator ciśniena 
z elektryczną 
pompą Fluke 
719Pro

Strona 11

Zewnętrzne 
moduły ciśnienia 
Fluke 750P

strona 12

Pneumatyczna 
pompa testowa 
Fluke 700PTP-1 
Strona  23

Dokumentujący 
procesowy kali-
brator  HART Fluke 
754

Strona 5
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• Kiedy używasz kalibratora 
Fluke 754 albo 3130 do 
automatyzacji procesu 
testowania przełącznika 
ciśnienia, bardzo powoli 
zmieniaj wartości ciśnienia 
podczas jego wzrostu 
i spadku. Urządzenie 
zarejestruje i zapisze wartość, 
przy której nastąpiła zmiana 
stanu.

Bezpiecznie odłącz urządzenie od procesu, którym steruje.

Podłącz kalibrator lub multimetr cyfrowy do zacisków wyjściowych 
przełącznika. Multimetr lub kalibrator sprawdzi czy obwód nie ma 
przejścia, jeśli ustawiony jest na pomiar ciągłości obwodu. Jeśli mierzysz 
napięcie przemienne należy upewnić się, że narzędzie jest odpowiednio 
przystosowane do mierzonych wartości.

Podłącz przełącznik ciśnieniowy do źródła ciśnienia na przykład ręcznej 
pompy z manometrem.

Za pomocą źródła ciśnienia podnieś jego wartość do poziomu zadziałania 
przełącznika, aż do jego zmiany stanu z otwartego na zamknięty. Odczytaj 
wartość z manometru, gdy multimetr zasygnalizuje zamknięcie obwodu, 
w przypadku używania zautomatyzowanego kalibratora urządzenie samo 
zapisze wartość.

Kontynuuj wzrost ciśnienia, aż do osiągniecia jego maksymalnej wartości 
nominalnej. Powoli zmniejszaj wartość ciśnienia, aż do ponownej zmiany 
stanu przełącznika z zamkniętego na otwarty, następnie zapisz wartość 
ciśnienia, przy której nastąpiła zmiana.

Punkt zadziałania został ustalony podczas wzrostu ciśnienia. Wyznaczenie 
strefy nieczułości następuje poprzez obliczenie różnicy między pierwszym, 
a drugim ustalonym punktem.

KROK
1

KROK
2

KROK
3

KROK
4

KROK
6

Przeprowadzenie kalibracji:
Ustawienia

Wzrost ciśnienia

Spadek ciśnienia

Obliczenia

Dodatkowe informacje 
Celem uzyskania bardziej szczegółowych 
informacji na ten temat sprawdź materiały 
video oraz karty katalogowe przy-
gotowane przez Fluke.

Obejrzyj kalibrację termostatów na: 
www.fluke.com/pressureswitch

Kalibracja presostatów przy użyciu kalibratorów serii 750

PORADY

KROK
5
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Przykładowe urządzenia

Testowanie przełącznika ciśnienia -
 dokumentacja

Klasyczne metody testowania przełącznika 
ciśnieniowego zostały wyparte wraz z wprowadzeniem 
nowych narzędzi testowych. Obecnie większość 
przełączników ciśnienia jest testowana z 
ciśnieniomierzem zamontowanym do pompy w celu 
dostarczenia i pomiaru ciśnienia oraz multimetru 
ustawionego na pomiar ciągłości odwodu celem 
weryfikacji momentu otwarcia i zamknięcia 
przełącznika. Technik lub elektryk musi każdorazowo 
wychwycić moment zadziałania przełącznika na 

podstawie sygnału akustycznego z miernika, co jest 
pracochłonnym rozwiązaniem. Nowe narzędzia mogą 
znacząco ułatwić to zadanie. Nowoczesne kalibratory 
mogą automatycznie rejestrować ciśnienie, przy którym 
przełącznik ciśnienia zmienia swój stan z otwartego 
na zamknięty i z powrotem. W ten sposób sprawdzenie 
punktu przełączania i resetu, a tym samym określenie 
strefy nieczułości jest znacznie łatwiejsze.

Dokumentujący 
procesowy 
kalibrator HART    
Fluke 754 

Strona 5

Zewnętrzne 
moduły ciśnienia 
Fluke 750P

Strona 12

Pneumatyczna 
pompa testowa 
Fluke 700PTP-1 

Strona  23

Akcesoria Fluke 71X 

Strona 23
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• Kluczem do dobrego 
przeprowadzenia 
testów przełącznika jest 
powtarzalność. Można to 
osiągnąć poprzez powolne 
zmiany wartości ciśnienia 
przy przełączaniu. 

• Podczas przygotowania 
do testów upewni się, że 
pompa, której używasz 
ma możliwość dokładnej 
regulacji ciśnienia. W ten 
sposób ciśnienie może 
być zmieniane powoli 
co umożliwia  dokładne 
uchwycenie ciśnienia 
przełączania. Powtórz 
tę procedurę dla punktu 
zerowania

PORADY

Celem przystąpienia do testu przełącznika, podłącz go jak pokazano na 
rysunku powyżej. W tym przykładzie testujemy nie podłączony układ 
poprzez sprawdzenie ciągłości obwodu. Aby wykonać ten pomiar ustaw 
urządzenie na pomiar wartości rezystancji. Wybierz na ekranie tryb 
wyświetlania ciśnienia, aby widzieć ciśnienie generowane przez ręczną 
pompę. W trybie zaawansowanym możesz podzielić wyświetlacz ekranu.

Nestępnym krokiem jest sprawdzenie czy przełącznik jest normalnie ot-
warty czy zamknięty w ciśnieniu otoczenia. Stan w  jakim jest przekaźnik 
w ciśnieniu otoczenia jest jego stanem resetu. Stan ten zmienia się w 
zależności od funkcji zadziałania przy wzroście lub spadku ciśnienia. W 
naszym przykładzie przekaźnik jest normalnie otwarty i  styk się zwiera 
przy wzrośćie ciśnienia o około 10 psi. Następnie musimy wyznaczyć 
strefę nieczułości - w naszym przykładzie idealnie by było aby strefa  
nieczułości przy ciśnieniu 10 psi wynosiła +/- 1 psi. Dopuszczalne 
ciśnienie zerowania opisano w tolerancji nieczułości. W tym przypadku 
stan resetu musi wynosić więcej niż jeden psi, ale nie więcej niż 3 psi.

W momencie ustalenia wartości tolerancji możemy przystąpić do testów 
przełącznika. Stopniowo zwiększaj ciśnienie, aż do momentu, w którym 
urządzenie kalibrujące wykryje zmianę stanu przełącznika. Następnie zm-
niejszaj wartość ciśnienia, aż do powrotu do pierwotnego stanu. Powtórz 
całą procedurę, zwiększania a później zmniejszania ciśnienia, aby uzyskać 
powtarzalne wartości zmiany stanu przełącznika. Po przeprowadzeniu tes-
tów wciśnij „Done”, żeby zobaczyć uzyskane rezultaty. Jeśli przełącznik nie 
zaliczy testów konieczna może być jego regulacja albo wymiana. W przy-
padku regulacji przełącznika należy powtórzyć test poprzez wciśniecie „As 
left” co pozwala zachowanie parametrów testu, należy to uczynić przed 
oddaniem przełącznika do eksploatacji. Wyniki testu są teraz zapisane i 
gotowe do wysłania do oprogramowania zarządzającego kalibracją. 

Przeprowadzenie kalibracji:
Nowoczesne kalibratory dokumentujące pozwalają na przeprowadzenie testu 
przełącznika nie podłączonego do zasilania. Podczas używania urządzeń Fluke 
753 lub 754 możesz przełącznik zostawić podłączony do napięcia i mierzyć zmiany 
wartości napięcia, a Fluke zinterpretuje moment zadziałania przełącznika.

Ważna uwaga: zawsze bezpieczniej jest przeprowadzać test bez podłączonego 
napięcia, ale nie zawsze jest to możliwe. Pamiętaj, żeby nie podłączać miernika Fluke 
gdy w układzie panuje napięcie wyższe niż 300VAC, gdyż jest to maksymalna wartość 
bezpieczna dla urządzeń z rodziny 75X. Przełączniki pracujące przy napięciu trój-
fazowym 480VAC muszą być zawsze rozłączone przed testem z wykorzystaniem Fluke 
75X.

Dodatkowe informacje 
Celem uzyskania bardziej 
szczegółowych informacji na ten 
temat sprawdź materiały video 
oraz karty katalogowe przy-
gotowane przez Fluke.

Zobacz nasz film dotyczący 
testowania presostatów

Presostaty - opis aplikacji
Kalibracja ciśnienia  
opis aplikacji

KROK
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2

KROK
3
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Przykładowe urządzenia

Kalibracja komputerów do rozliczeń 
przepływu gazu

Komputery do rozliczania przepływu gazu 
obliczające pomiar przepływu na zasadzie pomiaru 
różnicy ciśnień oparte na kryzie lub innym 
elemencie spiętrzającym wymagają specjalnego 
kalibratora aby zapewnić optymalną dokładność. 
Komputery przepływu gazu używają trzech 
pomiarów do obliczenia przepływu tj.: przepływu 
objętościowego gazu (pomiar różnicy ciśnień), 
ciśnienia statcznego gazu oraz temperatury. 

Obliczenie jest wykonywane za pomocą tych 
danych w celu określenia rzeczywistej masy i 
objętości gazu, przepływającego przez rurociąg.
Kalibracja ta może być wykonana za pomocą 
trzech oddzielnych kalibratorów na niskie i 
wysokie ciśnienie oraz kalibratora temperatury 
lub przy użyciu kalibratora wielofunkcyjnego 
przeznaczonego dla tego konkretnego zadania. 

 Przykładem kalibratora do tego zadania 
jest Fluke 721 lub 721Ex. Posiada dwa 
wbudowane zakresy ciśnienia i możliwość 
pomiaru temperatury. Najbardziej popularna jest 
konfiguracja 16 psi/ 1 bar na niskie ciśnienie 
(P1) po stronie czujnika i 1500/100 bar lub 
3000 psi/ 200 bar na wysokie ciśnienie (P2) po 
stronie czujnika. Pomiar temperatury odbywa się 
poprzez dodatkowy czujnik RTD. Kalibrator w razie 
potrzeby może wyświetlać wszystkie trzy pomiary 
jednocześnie.

Dokumentujący 
procesowy ka-
librator  HART   
Fluke 754

Strona 5

Precyzyjny 
manometr cyfrowy 
Fluke 700G

Strona 13

Dwuzakresowy 
precyzyjny 
kalibrator ciśnienia 
Fluke 721 

Strona 12

Zewnętrzne 
moduły ciśnienia 
Fluke 750P 

Strona 12
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Aby rozpocząć, należy odizolować komputer przepływu z rurociągu. 
Zwykle jest zainstalowana na bloku zaworowym. Jeśli tak, to zamknij 
zawór po stronie rurociąg. Koniecznie należy przestrzegać odpowiednich 
procedur w zakresie polityki i bezpieczeństwa podczas wykonywania tej 
czynności izolacji. Ustaw czujnik P1 721 do pomiaru inH20 i czujnik do 
pomiaru bar P2 oraz czujnik temperatury do pomiaru stopni Celsjusza. 

Kalibracja niskiego ciśnienia różnicowego odbywa się za pomocą 
ciśnienia atmosferycznego jako niske ciśnienie referencyjne. Odpowietrz 
stronę niskiego ciśnienia w komputerze przepływu lub przetworniku 
ciśnienia oraz podłącz stronę wysokiego ciśnienia komputera przepływu 
lub przetwornika ciśnienia do portu niskiego ciśnienia (P1) w kalibratorze.

Podłącz komputer (PC) do portu szeregowego komputera przepływu lub 
portu USB. PC poinstruuje użytka aby zadał jedno lub więcej ciśnień tes-
towych do komputera przepływu lub przetwornika. Na przykład, 0, 100 i 
200 inH20. Wykorzystaj pompę aby ustawić odpowiednie ciśnienie.

Kalibracja ciśnienia statycznego jest zwykle stosowana do tego 
samego portu wysokiego ciśnienia w komputerze przepływu lub obu 
portów wysokiego i niskiego ciśnienia. Połącz wejście czujnika wysok-
iego ciśnienia (P2) do odpowiedniego portu w komputerze przepływu lub 
przetwornika i źródła wysokiego ciśnienia. PC poinstruuje, jakie ciśnienia 
należy zadać.

Kalibracja pomiaru temperatury na komputerze przepływu odbywa się 
z jednym punkcie temperatury - przy temperaturze roboczej rurociągu. 
Wprowadzić sondę RTD w osłonę testową i poczekać aż pomiar się         
ustabilizuje. Komputer poprosi użytkownika, aby wprowadził zmierzoną 
przez kalibrator temperaturę. Wyjmij RTD z osłony testowej i kalibracja jest 
zakończona

Komputery przepływu z wejściami 4...20mA: Wiele komputerów 
przepływu wykorzystuje niskie ciśnienie różnicowe, ciśnienie statyczne 
oraz temperturę aby przeliczyć przepływ na sygnał 4...20mA. W tym przy-
padku nadajniki te mogą wymagać indywidualnej kalibracji, jeżeli wyniki 
badań nie są zadowalające. Innym źródłem błędów w tej konfiguracji jest 
wejście karty A / D z komputera przepływu. Mogą one być niezależnie 
przetestowane przy użyciu źródła sygnału mA z kalibrator pętli
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Przeprowadzenie kalibracji:

• Zawsze wycentruj noniusz 
swojej ręcznej pompy przed 
rozpoczęciem jakiejkolwiek 
kalibracja ciśnienia. 
Pozwoli to na zwiększenie 
lub zmniejszenie ciśnienia 
podczas dokonywania 
drobnych korekt. 

• Przechowuj sondę 
temperatury w etui 
ochronnym. Wystawiając 
sondy RTD na naprężenia 
mechaniczne można 
zmniejszyć dokładność 
pomiaru czujnika. 

• Należy uważać, aby 
podczas kalibracji 
wysokiego ciśnienia 
nie podłączyć strony 
P1 niskiego ciśnienia 
kalibratora ponieważ 
można uszkodzić sensor.

 Umieść czujnik temperatury 
w osłonie testowej przed 
rozpoczęciem kalibracji 
ciśnienia - zwykle ten czas 
wystarcza do stabilizacji 
odczytu

Dodatkowe informacje 
Celem uzyskania bardziej szczegółowych 
informacji na ten temat sprawdź 
materiały video oraz karty katalogowe 
przygotowane przez Fluke.

Zobacz film dotyczący 
przetworników ciśnienia 
HATTR

Przeczytaj o kalibracji kom-
puterów przepływu gazu z 
przetwornikami HART 

PORADY
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Przykładowe urządzenia

Weryfikacja manometrów 
analogowych i cyfrowych

Oba typy mierników ciśnienia, 
zarówno analogowe, jak i cyfrowe 
muszą być zweryfikowane pod 
kątem błędów związanych ze 
środowiskiem pracy, zasilania, 
dodatkowych elementów jak 
wyjście pętli prądowej czy 
zmian procesowych. Wskaźniki 
ciśnienia mogą być przetestowane 
zarówno w miejscu pracy, jak i 
w  warunkach laboratoryjnych. 
Kalibracja bezpośrednio w miejscu 
pracy pozwala zaoszczędzić czas 
oraz umożliwia rozwiązanie 
problemów bezpośrednio 
w miejscu ich użytkowania. 
Kalibratory wielofunkcyjne 
ułatwiają przeprowadzenia 
całej procedury za pomocą 
jednego narzędzia, a kalibratory 
dokumentujące umożliwiają 
automatyczne przechwycenie i 
zapis dokumentów kalibracji. Z 
kolei kalibracja w laboratorium 
zapewnia bezpieczne środowisko, 
gdzie wskaźnik może być 
wyczyszczony, sprawdzony i 
przetestowany, a następnie może 
uzyskać ponowną certyfikację przy 
zachowaniu najlepszej możliwej 
dokładności.

Hydrauliczne zadajniki 
ciśnienia P5514,   
P5515

Strona 13

Referencyjne            
manometry cyfrowe 
2700G

Strona 13

Przenośny        
kalibrator 
ciśnienia Fluke 
3130

Strona 14

Tradyczyjne i elektryczne 
prasy obciążnikowo-
tłokowe

Strona 14-15
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Hand 
Pump

Pressure Input

Pressure
Module

Odizoluj badany manometr za pomocą zaworów lub usuwając go z pro-
cesu.

Podłącz manometr do urządzenia kalibrującego lub do zestawu z manome-
trem wzorcowym. Przy manometrach pracujących w układach hydraulic-
znych bardzo ważne jest usunięcie gazów, które mogę się znajdować we 
wskaźniku, kalibratorze czy elementach łączących. Podczas generowania 
ciśnienia pozwól ustabilizować się odczytom, a następnie porównaj wska-
zania badanego wskaźnika z wzorcowym lub kalibratorem.

Podczas kalibracji manometrów hydraulicznych bardzo ważny jest cały 
zestaw, który pozwoli na usuniecie całego gazu, który może być uwięziony 
w płynie we wskaźniku, urządzeniu kalibrującym czy połączeniach. 

Podczas generowania ciśnienia pozwól chwilę ustabilizować się 
wartościom. Podczas używania ręcznej pompy, może to potrwać nawet 
kilka minut, ze względu na procesy termodynamiczne płynu.

Porównaj wartość uzyskaną na testowanym wskaźniku z manometrem 
referencyjnym lub urządzeniem kalibrującym.

KROK
1

KROK
2

KROK
3

KROK
4

KROK
5

Przeprowadzenie kalibracji:

Dodatkowe informacje 
Celem uzyskania bardziej szczegółowych 
informacji na ten temat sprawdź materiały 
video oraz karty katalogowe przy-
gotowane przez Fluke.

PORADY

• Przede wszystkim 
bezpieczeństwo! Sprawdź 
wszystkie używane 
połączenia czy adaptery.

• Pamiętaj, żeby w każdym 
punkcie, w przypadku 
mierników analogowych, 
delikatnie postukać w 
obudowę, ze względu na 
występujące tarcie części 
mechanicznych

• Gaz jest szczególnie 
preferowany przy wymogu 
zachowania czystości, 
ale jednocześnie należy 
zachować szczególną 
ostrożność przy ciśnieniach 
powyżej 2000 psi.

• Standardy przemysłowe 
wymagają, aby urządzenie 
kalibrujące było 4-10 
razy bardziej dokładne od 
testowanego elementu.

• Podczas testów urządzenia 
na miejscu jego pracy 
podłącz manometr poprzez 
zawór lub trójnik

• W przypadku kalibracji w 
laboratorium upewnij się, 
że testowany wskaźnik 
pracuje w takiej samej 
pozycji, jak w miejscu gdzie 
jest zamontowany.

• Używaj układu 
separującego płyny, żeby 
nie doszło do zmieszania 
płynów w układzie 
hydraulicznym.

Jak pracować z prasą odciążnikowo-tłokową
Prezentacja kalibratora FLUKE 719

Kalibracja przetworników przy użyciu urządzeń dokumentujących serii 750 
Kalibracja przetworników HART 
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Prasa manometryczna jest 
sprawdzoną metodą kalibracji 
wskaźników ciśnienia, która 
jest najczęściej wybierana 
do laboratoriów, kiedy 
wymagana jest najwyższa 
dokładność i niezawodność. 
Kalibracja wykonywana jest 
na stanowisku roboczym 
ze względu na utrzymanie 
stabilnych warunków pracy 
oraz wygodę. Stół laboratoryjny 
jest wygodnym miejscem do 
czyszczenia, inspekcji, kalibracji 
oraz naprawy, wraz z całym 
niezbędnym wyposażeniem do 
przeprowadzenia tego procesu. 
Stałe, referencyjne warunki 
są niezbędne do osiągniecia 
wysokiej dokładności kalibracji 
oraz zachowania standardów 
całego procesu. Referencyjna 
dokładność jest konieczna, aby 
utrzymać wskaźnik niepewności.

Przykładowe urządzenia

Kalibracja z wykorzystaniem stac-
jonarnej praski obciążnikowo-
tłokowej

Hydrauliczne 
prasy obciążnikowo-
tłokowe P3100, 
P3200, oraz P3800

Strona 15

Elektroniczne prasy 6531, 
6532

Strona 15

Pneumatyczne prasy 
obciążnikowo-tłokowe 
P3000

Strona 14

Prasy hydrauliczne Prasa pneumatyczna
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Manometr powinien być zamontowany w tej samej orientacji (poziomej lub 
pionowej), w której jest zamontowany podczas pracy. 

Punkty pomiarowe powinny być równomierne rozłożone na całym kali-
browanym zakresie. 

Odważniki kalibrującyjne umieszczone na urządzeniu powinny 
odpowiadać mierzonym punktom.

Zwiększanie ciśnienia odbywa się za pomocą wewnętrznej pompy lub 
poprzez prasę śrubową, aż tłok podtrzymujący odważniki zaczyna się 
unosić 

Tłok i odważniki są obracane ręcznie w celu minimalizacji tarcia

W momencie kiedy tłok się unosi odczyty z urządzenia testowanego są 
porównywane z ciśneniem odpowiedającym sumie odważników na tłoku. 

• Odważniki pras 
manometrycznych 
są kalibrowane, aby 
odpowiadały szerokiemu 
zakresu pomiaru ciśnienia.

• Uwzględnienie siły 
grawitacji w danym miejscu 
często jest największym 
czynnikiem wpływającym 
na dokładność. Użycie 
oprogramowania Fluke 
PRESSCAL pozwala 
osiągnąć dokładność +/- 
0,008%.

• Stosowanie adapterów, 
zamiast klucza oczkowego 
loraz taśmy teflonowej, 
pozwala zachować 
szczelność do 20,000 psi.

• Przede wszystkim 
bezpieczeństwo! Wybierz 
uszczelnienia i połączenia 
wytrzymałe na ciśnienie 
większe od całego zakresu 
mierzonych wartości.

• Dla ciśnień powyżej 2000 
psi preferowane jest użycie 
systemów hydraulicznych, 
ze względu na 
bezpieczeństwo i łatwość 
obsługi.

• Celem uzyskania czystości 
procesu kalibracyjnego 
użyj jako nośnika wody 
destylowanej lub użyj 
separatora medium.

KROK
1

KROK
2

KROK
3

KROK
4

KROK
5

KROK
6

Przeprowadzenie kalibracji:

Dodatkowe informacje 
Celem uzyskania bardziej szczegółowych 
informacji na ten temat sprawdź materiały 
video oraz karty katalogowe przy-
gotowane przez Fluke.

 Sprawdź nasze video z manometrami serii 700G

Karta katalogowa serii 700G

PORADY
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Przykładowe urządzenia

Kalibracja z wykorzystaniem porówn-
awczej pompki ciśnieniowej

Pneumatyczna pompka 
porównawcza jest wygodnym 
narzędziem do kalibracji 
ciśnienia na stole laboratoryjnym. 
Przeprowadzenie procesu 
w takim miejscu umożliwia 
utrzymanie warunków 
referencyjnych oraz uzyskanie 
możliwie najniższych 
niepewności pomiarowych. 
Możliwe jest także od razu 
sprawdzenie, regulacja lub 
naprawa urządzenia w ramach 
całego testu.

Hydrauliczne zadajniki 
ciśnienia P5514, oraz  
P5515 

Strona 13

Pneumatyczny zadajnik 
ciśnienia P5510 oraz P5513

Strona 12

Manometr referencujny     
Seria 2700G 

Strona 13

Zadajniki hydrauliczne: Zadajniki pneumatyczne: 
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2000 PSI
148 BAR
2000 PSI
148 BAR

50%

0%

100%

50%

0%

100%

Wskaźnik ciśnienia powinien być zamontowany w tej samej orientacji 
(poziomej lub pionowej) co w miejscu swojej pracy. Do tego celu może być 
przydatny adapter kątowy Fluke P5543. 

Manometr wzorcowy (2700G) powinien być zamontowany w taki sposób, 
aby możliwe było łatwe odczytanie wartości.

W przypadku hydraulicznej pompy porównawczej bardzo ważne jest 
usunięcie wszelkich bąbelków z płynu.

Punkty pomiarowe powinny być równomierne rozłożone na całym kali-
browanym zakresie. Przy ciśnieniu do 300 psi wygodnym rozwiązaniem 
będzie pompa ręczna, powyżej tej wartości potrzebne będzie zewnętrzne 
źródło ciśnienia. 

• Użycie manometru 
referencyjnego o wyższej 
dokładności pozwoli 
zachowac wymaganą 
dokładność dla szerszego 
zakresu pomiarowego .

• Stosowanie adapterów, 
zamiast klucza oczkowego 
oraz taśmy teflonowej, 
pozwala zachować 
szczelność do 20,000 psi.

• Przede wszystkim 
bezpieczeństwo! Wybierz 
uszczelnienia i połączenia 
wytrzymałe na ciśnienie 
większe od całego zakresu 
mierzonych wartości.

• Używaj gazu, gdy chcesz 
zachować czystość układu, 
albo separatora płynów 
Fluke

• Dla ciśnień powyżej 2000 
psi preferowane jest użycie 
systemów hydraulicznych, 
ze względu na 
bezpieczeństwo i łatwość 
obsługi
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Przeprowadzenie kalibracji:

Dodatkowe informacje 
Celem uzyskania bardziej szczegółowych 
informacji na ten temat sprawdź materiały 
video oraz karty katalogowe przy-
gotowane przez Fluke.

Sprawdź nasze video z manometrami serii 700G

Karta katalogowa serii 700G
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Do komparatorów gazowych używaj precyzyjnego zaworu igłowego albo 
śruby pozwalającej na precyzyjną regulację ciśnienia.. 

W przypadku modeli hydraulicznych użyj prasy śrubowej do dokładnego 
ustawienia ciśnienia. 

Ciśnienie źródła powinno być regulowane do momentu, aż testowane 
urządzenie odczyta ciśnienie nominalne, lub aż wskaże je manometr refer-
encyjny



Przykładowe urządzenia

Wybór i wykorzystanie ręcznej pompki oraz 
manometru do przenośnych testów ciśnienia

Ważne jest, aby wybrać 
odpowiednią pompę oraz 
wskaźnik w zależności 
od testów jakie mamy do 
przeprowadzenia - dobrym 
zwyczajem jest trzymanie 
się zasady, że urządzenie 
testujące powinno być 4-10 
razy bardziej dokładne niż 
urządzenie testowane. Aby 
to osiągnąć, należy wybrać 
urządzenie, które zapewni, że 
dokonywany pomiar będzie 
zbliżony do pełnego zakresu 
miernika testowego. Zapewnia 
to najlepszą dokładność.

Precyzyjny 
manometr cyfrowy 
Fluke 700G

Strona 13

Pompka          
pneumatyczna             
Fluke 700PTPK2

  
Pompka hydrauliczna 
Fluke 700HTPK2

 
Adaptery testowe        
Fluke 700TTH 10K

Strona 23
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Wskaźnik ciśnienia powinien być zamontowany w tej 
samej pozycji (poziomej lub pionowej) co w miejscu 
swojej pracy. 

Manometr wzorcowy 2700G powinien być montowany 
pionowo.

W układach z hydraulicznych konieczne jest aby usunąć 
wszystkie pęcherzyki gazu

Punkty pomiarowe powinny być równomierne rozłożone 
na całym kalibrowanym zakresie. Przy ciśnieniu do 300 
psi wygodnym rozwiązaniem będzie pompa ręczna, 
powyżej tej wartości potrzebne będzie zewnętrzne źródło 
ciśnienia. 

Do komparatorów gazowych używaj precyzyjnego za-
woru igłowego albo śruby pozwalającej na precyzyjną 
regulację ciśnienia.

W przypadku modeli hydraulicznych użyj prasy śrubowej 
do dokładnego ustawienia ciśnienia

Ciśnienie źródła powinno być regulowane do momentu, 
aż testowane urządzenie odczyta ciśnienie nominalne, 
lub aż wskaże je manometr referencyjny

• Kluczem do dobrych doświadczeń z użyciem 
pompy ręcznej, czy to hydraulicznej czy 
pneumatycznej, jest spięcie i przetestowanie 
całości układu w warsztacie. Minimalizacja 
liczby połączeń minimalizuje możliwość 
liczby wycieków. Badany wskaźnik ostrożnie 
montuj w pompie testowej.

• Koniecznie sprawdź czy przewody łączące 
pompę ręczną z urządzeniem są pewne 
i przetestowane. Istnieje wiele różnych 
rozwiązań szybkiego montażu. Jeśli żadne 
z nich nie jest dostępne, należy mieć 
przygotowany zestaw różnych adapterów, 
kluczy czy taśmy teflonowej do uszczelnienia, 
aby móc połączyć się wężem do urządzenia 
testowego. Połączenie zaciskowe 
prędzej czy później zacznie przeciekać, 
gdyż każdorazowe użycie tego systemu 
pozostawia ślad na wężu i w konsekwencji 
połączenie przestaje być szczelne. W takim 
wypadku należy odciąć zużytą część 
przewodu testowego. Powyższą operację 
należy powtarzać co jakiś czas, w miarę 
zużywania się węża. 

• Przy użyciu ręcznej pompy hydraulicznej 
należy pamiętać o efektach 
termodynamicznych płynu. Gdy ściskamy 
jakąkolwiek ciecz, jej temperatura wzrasta, 
a tym samym zmienia się jej gęstość. 
W trakcie pompowania do docelowego 
ciśnienia, następuje rozszerzenie się płynu. 
Tym samym po osiągnięciu wymaganego 
ciśnienia płyn będzie rozgrzany, w związku 
z tym należy dać mu czas na schłodzenie, 
aż do osiągniecia stanu równowagi, 
co może trwać nawet ponad 5 minut. 
Gdy temperatura ustabilizuje się należy 
skorygować ponownie wartość ciśnienia 
poprzez noniusz przy pompce.
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Przeprowadzenie kalibracji:

Dodatkowe informacje 
Celem uzyskania bardziej szczegółowych 
informacji na ten temat sprawdź materiały 
video oraz karty katalogowe przy-
gotowane przez Fluke.

 Sprawdź nasze video z manometrami serii 700G.

Karta katalogowa serii 700G

PORADY
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Kalibracja temperatury
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WYBÓR URZĄDZENIA DO APLIKACJI

WPROWADZENIE
Urządzenia do pomiaru temperatury w procesach przemysłowych dostarczają dane 
o temperaturze do systemów kontroli i sterowania. Sprawność tych instrumentów 
często jest kluczem do optymalizacji działania zakładu produkcyjnego lub właściwego 
funkcjonowania systemów bezpieczeństwa zakładu. Urządzenia te są często instalowane 
w trudnych warunkach eksploatacyjnych, powodujących pogorszenie ich wydajności i 
dokładności w czasie. Utrzymanie tych urządzeń w obrębie przewidywanych dokładności 
pomiarowych wymaga okresowej kontroli, konserwacji i regulacji.

Model 75X 72X
712B/ 
714B

1551A/
1552A

1523/
1524 914X 7526A 418X

Aplikacja

Kalibracja i sprawdzenie 
czujników RTD *• *• *712B *  * Idealny *•  

Kalibracja i sprawdzenie 
termopar *• *714B * * Idealny *  

Symulacja czujników RTD • 712B •  

Symulacja termopar • 714B •

Prezyzyjne zadawanie 
temperatury •

Dokumentacja kalibracji 
czujników temperatury Idealny  

Kalibracja czujnika temperatury z 
przetwornikiem *• •

Kalibracja przetworników 
temperatury z protokołem HART Idealny

Testowanie i kalibracja 
termostatów Idealny 726 • •

Testowanie i kalibracja 
termostatów pod napięciem Idealny  

Kalibracja i sprawdzanie 
pirometrów Idealny

Sprawdzanie termometrów 
gazowych • • •  

Rejestracja temperatury • 1552A Idealny  

Precyzyjny pomiar tempertury • Idealny  

Automatyczna kalibracja 
przetworników temperatury** Idealny  

* Wymaga piecyka serii 914X lub 910X
** Wymaga piecyka oraz systemu FLUKE 1586A
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Przykładowe urządzenia

 
Kalibracja i sprawdzanie czujników RTD

Zazwyczaj czujniki temperatury typu RTD 
kalibruje się podłączone do urządzenia 
np. miernika panelowego lub przekaźnika 
temperatury. Jednakże, w przypadku podejrzenia 
wadliwego działania czujnika, można go 
przetestować oddzielnie, niezależnie od układu. 
Kontrola w miejscu pracy elementu może być 
łatwo przeprowadzona za pomocą kalibratora 
z suchym blokiem lub wanienki kalibracyjnej. 
Dla najlepszych rezultatów kalibrację należy 
wykonać w laboratorium.

 
Ręczny piecyk 
kalibracyjny 
9100S 

Strona 18

Przemysłowy 
piecyk a pod-
wójnym blokiem 
9009 

Strona 18

Kalibrator 
wielofunkcyjny 
726

Strona 6

Ręczny piecyk 
kalibracyjny 
9102S

Strona 18

Wannna kalibra-
cyjna 6102 oraz 
termometr kali-
bracyjny 1523-P1

Strona 19 i 20 

Piecyk serii 9144 
oraz sensor refer-
encyjny 5615 

Strona 17
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• Piece kalibrujące z suchą 
komorą mają wejścia w 
różnych średnicach, aby 
pomieścić różne sondy.

• Celem osiągniecia wysokiej 
precyzji pomiarów, 
wielkość otworu powinna 
być tylko minimalnie 
większa od sondy 
pomiarowej

• Kiedy wymagany jest 
pomiar z użyciem płynu, 
użyj odpowiedniego 
kalibratora kąpielowego

PORADY

Dodatkowe informacje 
Celem uzyskania bardziej 
szczegółowych informacji na ten 
temat sprawdź materiały video 
oraz karty katalogowe przy-
gotowane przez Fluke.

Jaki kalibrować czujniki RTD

Sprawdz video na temat 
piecyków kalibracyjnych 
914x

Przeprowadzenie kalibracji:
Odizoluj czujnik od procesu.

Umieść czujnik w otworze pomiarowym pieca kalibrującego, odpowiednio 
dobranego do zakresu badanego czujnika

Dla najlepszej dokładności, umieść w komorze pieca także termometr 
wzorcowy dla porównania wartości. (Terenowe piece kalibracyjne firmy 
Fluke mają wbudowany precyzyjny miernik temperatury). 

Celem przeprowadzenia kalibracji czujnika RTD niezależnie od układu 
sterowania, należy go odłączyć od elektroniki.

Podłącz czujnik typu RTD do urządzenia pozwalającego na precyzyjny 
odczyt rezystancji. (Terenowe piece kalibracyjne firmy Fluke posiadają 
możliwość bezpośredniego pomiaru czujnika.)

Sprawdź temperaturę w każdym z punktów pomiarowych (W terenowych 
piecach kalibracyjnych firmy Fluke można zautomatyzować ten proces 
poprzez zaprogramowanie punktów pomiarowych.)

W każdym punkcie pomiarowym należy rejestrować wartość temperatury 
oraz rezystancji czujnika RTD.

Jeśli czujnik RTD jest kalibrowany niezależnie od elektroniki, należy 
porównać wartość rezystancji zmierzonej z wartościami oczekiwanymi. W 
przypadku weryfikowania czujnika RTD z układem elektronicznym należy 
porównać wartości temperatury z wartościami odczytanymi z urządzenia 
kalibrującego. 
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F4F3F2F1

100.00°C

F4F3F2F1

100.00°C

ENTERMENU
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Przykładowe urządzenia

Kalibracja i sprawdzanie termopar

Termopary są powszechnie stosowane w 
przemyśle, ponieważ są tanie oraz zapewniają 
pomiar w szerokim zakresie temperatur.

Powinny one być badane w trakcie rozruchu 
oraz ponownie po usunięciu z procesu, celem 
weryfikacji ich dokładności. Dodatkowo, 
termopary powinny być testowane w 
regularnych odstępach czasu oraz w przypadku 
podejrzenia o ich wadliwe działanie.

Często termopary muszą być kalibrowane do 
monitorowania temperatury obudowy, lub jako 
wzorzec temperatury. 

Z uwagi na wyjątkowe właściwości termopary 
ich kalibracja najlepiej przebiega w miejscu 
montażu poprzez porównanie z termometrem 
wzorcowym. Jednakże gdy nie jest to możliwe, 
należy usunąć ją z punktu pomiarowego i 
umieścić w precyzyjnym źródle temperatury, na 
przykład w piecu kalibracyjnym.

 
Piec do termopar  
9150

Strona 19

Ręczny piecyk 
kalibracyjny 
9100S

Strona 17

Piecyki 
kalibracyjne 9144

Strona 17
Wanna kalibra-
cyjna 6102

Strona 19
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F4F3F2F1

100.00°C

F4F3F2F1

266.03°C
SETPT:  266.00 °C

TC—T :  265.783 °C

HEAT:   22 •/•

• W zależności od termopary 
nieprawidłowe ustalenie 
kompensacji węzła może 
spowodować wystąpienie błędu 
temperatury około 23° C. 

• Przewody pomiarowe termopary 
będą generowały napięcie, jeśli 
dwa sąsiadujące ze sobą punkty 
będą miały różną temperaturę. 

• Cała długość przewodu 
generuje napięcie. Oznacza, to 
że należy z nim postępować 
ostrożnie i brać go pod uwagę 
przy pomiarach 

Dodatkowe informacje 
Celem uzyskania bardziej 
szczegółowych informacji na ten 
temat sprawdź materiały video 
oraz karty katalogowe przy-
gotowane przez Fluke.

Zasady użytkowania i kali-
bracji termopar

PORADY

Przeprowadzenie kalibracji:
Odizoluj czujnik od procesu.

Umieść cały czujnik w źródle ciepła jak np piec kalibrujący pozwalającym 
pokryć cały zakres  pomiarowy czujnika.

Aby przetestować termoparę niezależnie od elektroniki, odłącz ją od 
układu. 

Podłącz termoparę do precyzyjnego miernika ustawionego na zakres 
mV. (Terenowy piec kalibrujący firmy Fluke ma bezpośrednią możliwość 
pomiaru napięcia.)

Jeśli termopara ma referencyjne odniesienie (większość termopar nie ma 
go) umieść część referencyjną w wymaganej temperaturze. Zazwyczaj jest 
to 0°C.

Zazwyczaj termopary nie posiadają odniesienia. W takim przypadku należy 
upewnić się, że urządzenie posiada precyzyjny pomiar napięcia kompen-
sacji spoiny odniesienia, które jest włączone (może być zidentyfikowany 
jako RJC lub CJC) .

Wyreguluj temperaturę dla każdego z punktów pomiarowych (w tere-
nowych piecach kalibracyjnych firmy Fluke można zautomatyzować ten 
proces poprzez zaprogramowanie punktów pomiarowych.)

W każdym punkcie testowym należy odczytać wartość temperatury wzor-
cowej oraz wskazania termopary.

Jeśli termopara jest kalibrowana niezależnie od elektroniki, należy porównać 
wartości zmierzonego napięcia z wartościami oczekiwanymi. W przypadku 
weryfikowania termopary z układem elektronicznym należy porównać 
wartości temperatury z wartościami odczytanymi z urządzenia kalibrującego.
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Przykładowe urządzenia

Symulacja termopary i czujników typu 
RTD dla kalibracji i testów

Termopary i czujniki RTD są najczęściej stosowanymi w czujnikami 
do pomiaru temperatury procesu. 

Symulacja sygnału czujnika do wejścia miernika lub systemu 
sterowania pozwala technikowi sprawdzić czy dane urządzenie 
pracuje prawidłowo tzn. czy prawidłowo odczytuje sygnały 
wejściowe. Istnieje wiele różnych metod symulacji czujników. 

Można użyć źródła napięcia stałego do symulacji termopary (patrz 
tabelka poniżej po lewej stronie) lub rezystancji celem symulacji 
czujników typu RTD (patrz tabelka poniżej po prawej stronie). 
Jednak ta metoda przestała być aktualna po wprowadzeniu na 
rynek nowoczesnych kalibratorów, które mogą dokonać takiej 
symulacji w sposób automatyczny. W przypadku współczesnych 
kalibratorów temperatury wystarczy wybrać typ czujnika do 
symulacji, wprowadzić wartość symulowanej temperatury i 
podłączyć testowane urządzenie.

Tabela termopary –  
Temperatura vs mV

 
Tabela RTD – Temperatura / Rezystancja

°C 0 1 2 3

0 0.000 0.039 0.079 0.119

10 0.397 0.437 0.477 0.517

20 0.796 0.838 0.879 0.919

30 1.203 1.244 1.285 1.326

40 1.612 1.653 1.694 1.735

50 2.023 2.064 2.106 2.147

60 2.436 2.478 2.519 2.561

70 2.851 2.893 2.934 2.976

80 3.267 3.308 3.350 3.391

90 3.682 3.723 3.765 3.806

100 4.096 4.136 4.179 4.220

°C Ohm Diff.

0 100.00 0.39

1 100.39 0.39

2 100.78 0.39

3 101.17 0.39

4 101.56 0.39

5 101.95 0.39

6 102.34 0.39

7 102.73 0.39

8 103.12 0.39

9 103.51 0.39

°C Ohm Diff.

10 103.90 0.39

11 104.29 0.39

12 104.68 0.39

13 105.07 0.39

14 105.46 0.39

15 105.85 0.39

16 106.24 0.39

17 106.63 0.39

18 107.02 0.39

19 107.40 0.38

°C Ohm Diff.

20 107.79 0.39

21 108.18 0.39

22 108.57 0.39

23 108.96 0.39

24 109.35 0.39

25 109.73 0.39

26 110.12 0.39

27 110.51 0.39

28 110.90 0.39

29 111.28 0.38

  
Precyzyjny kalibrator 
procesowy 7526A 
Strona 5

Wielofunkcyjny 
kalibrator 
procesowy 726

Strona 6

Dokumentujący 
kalibrator 
procesowy 754

Strona 5

Kalibrator 
termopar 
Fluke 714 

Strona 17

Kalibrator 
czujników RTD 
Fluke 712

Strona 17
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• Podczas symulacji termopa-
ry zwróć uwagę na użycie 
odpowiednich przewodów, 
najlepiej tego samego typu 
jak przy termoparze albo 
ich odpowiednik 

• Podczas pomiarów czu-
jnika typu RTD w układzie 
trójprzewodowym upewnij 
się, że podłączyłeś wszyst-
kie 3 przewody z układu 
symulacji do urządzenia. 
Zwarcie przewodu kom-
pensacji w nadajniku pow-
oduje wystąpienie błędów 
pomiarowych.

Dodatkowe informacje 
Celem uzyskania bardziej szczegółowych 
informacji na ten temat sprawdź 
materiały video oraz karty katalogowe 
przygotowane przez Fluke.

Sprawdź nasz webinar 
dotyczący rozwiązaywania 
problemów podczas 
kalibracji temperatury

PORADY

Podłącz kalibrator temperatury 
do wejścia zgodnie z 
powyższym dolnym rysunkiem.
Podłącz się również do wyjścia 
urządzenia, zwracają uwagę na 
ilość i układ przewodów. 

Powtórz całą procedurę opisaną 
po lewej stronie, zaczynając od 
punktu 3.

Odłącz czujnik od procesu, a w 
jego miejsce podłącz kalibrator 
temperatury. (Rysunek A). 

Podłącz konektor z przewodami 
testowymi do kalibratora.

Podłącz multimetr cyfrowy lub 
inne urządzenie umożliwiające 
pomiar mA.

Zweryfikuj zakres urządzenia, 
następnie ustaw 0% zakresu po-
miarowego i porównaj wskaza-
nia z multimetrem cyfrowym, aby 
ustalić, czy uzyskane rezultaty są 
zgodne z oczekiwanymi.
Powtórz całą procedurę dla 50% 
i 100% zakresu.

Jeśli zmierzone wartości mieszczą 
się w granicach, cała procedura 
jest zakończona. Jeśli nie, to 
należy wyregulować urządzenie 
dla 0% i 100% zakresu.

Po regulacji, należy powtórzyć 
procedurę opisana w kroku 4 i 5.

Celem symulacji termopary należy, 
podłączyć kalibrator do wejścia ter-
mopary:
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Przeprowadzenie kalibracji:
Celem symulacji czujnika 
RTD, należy podłączyć kali-
brator do wejścia czujnika:
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Nie zawsze jest możliwe albo wskazane 
usuwanie przyrządu z procesu celem jego 
kalibracji. Weryfikacja w miejscu pracy 
pojedynczego punktu pomiarowego może być 
jedyną metodą sprawdzenia czy urządzenie 
działa poprawnie. Pomiar pojedynczego 
punktu jest najskuteczniejszy w wąskim 
zakresie temperatur oraz w połączeniu z innymi 
informacjami związanymi ze sprawdzanym 
urządzeniem. Wymagane jest również, aby 
proces był stabilny, bez gwałtownych zmian 
temperatury. 

W procesie weryfikacji pojedynczego punktu 
temperatury, stosuje się na przykład czujnik 
wzorcowy typu PRT podłączony do termometru 
Fluke 1523A znajdujący się w równowadze 
termicznej z badanym czujnikiem. Zazwyczaj 
dokonuje się to poprzez wejście testowe 
znajdujące się w pobliżu badanego czujnika.

 Weryfikacja następuje poprzez porównanie 
odczytanej wartości z termometru wzorcowego z 
wartością odczytaną ze sprawdzanego czujnika..

Przykładowe urządzenia

Użycie precyzyjnego termometru do wery-
fikacji pojedynczego punktu pomiarowego 
temperatury

Termometr typu 
“Stik” 1551A Ex

Strona 20

Dwukanałowy 
termometr 
wzorcowy     
1524-P1

Strona 20

Termometr 
wzorcowy      
1523-P1

Strona 20

 Termometr typu 
“Stik” 1552A Ex

Strona 20
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1524 CALIBRATION
THERMOMETER
READOUT

Wejście testowe powinno znajdować się w odległości kilku cali od 
sprawdzanego czujnika temperatury.

Upewnij się, że sonda pomiarowa jest odpowiednio długa, a szczeliny 
powietrzne są zminimalizowane.

Poczekaj, aby czujnik wzorcowy osiągnął docelową temperaturę, może to 
potrwać kilka minut.

Sprawdź stabilność temperatury. Graficzny wyświetlacz miernika 1524 
ułatwi Ci rozpoznanie tego stanu.

Zapisz odczytaną wartość z miernika wzorcowego oraz wartość 
wskazywaną przez badany czujnik celem zweryfikowania poprawności 
odczytu.

• Dla aplikacji tego typu 
najlepszym rozwiązaniem 
będzie przenośny 
termometr zasilany 
bateryjnie.

• Graficzny wyświetlacz 
pozwala łatwo określić 
trend zmian temperatury i 
stabilność pomiaru.

• Upewnij się, że zarówno 
sonda pomiarowa, jak i 
termometr referencyjny 
posiadają świadectwo 
wzorcowania wydane 
przez uprawnione do tego 
laboratorium.

• Czujniki temperatury 
dostarczane są ze specjalną 
wtyczką dzieki której masz 
pewność ze odczytana 
temperatura jest poprawna. 
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Przeprowadzenie kalibracji: 

Dodatkowe informacje 
Celem uzyskania bardziej szczegółowych 
informacji na ten temat sprawdź materiały 
video oraz karty katalogowe przy-
gotowane przez Fluke.

Pomiar i kalibracja temperatury :  
Co każdy technik powienien wiedzień 
Przewodnik dobru czujników i mierników temperatury

PORADY
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Terenowe testowanie wyłącznika termiczne-
go oraz regulatora temperatury  

Przełączniki i regulatory temperatury są zwykle 
stosowane w małych procesach, gdzie nie jest 
uzasadnione stosowanie sterowników PLC czy 
dużych rozproszonych systemów sterowania.

Przełączniki temperatury mogą działać w oparciu 
o wzrost oraz spadek temperatury, a także 
lokalny pomiar temperatury. 

Większość regulatorów temperatury ma 
wbudowaną możliwość strojenia za pomocą 
tłumienia czy regulatora PID, redukując 
niestabilność pomiaru temperatury.

Terminologia związana z przełącznikami może 
być myląca. Zmiana stanu przełącznika może 
nastąpić zarówno przy wzroście, jak i spadku 
temperatury, w zależności od zastosowanej 
aplikacji. Sygnał sterujący może wywołać 
zamkniecie przełącznika, co z kolei może 
uruchomić lub zatrzymać silnik albo zamknąć 
czy otworzyć zawór. Punkt resetu jest uważany 
za stan normalny przełącznika, który zwykle 
określany jest jako normalnie zamknięty lub 
normalnie otwarty. Ten opis wskazuje na 
domyślny stan przełącznika. Wreszcie, strefa 
nieczułości jest strefą zwłoki, pomiędzy stanem 
zadziałania, a stanem resetu przełącznika. To 
zjawisko zostało zilustrowane po lewej stronie.

 
Precyzyjny kalibrator 
procesowy 7526A

Strona 5

Precyzyjny, 
wielofunkcyjny 
kalibrator 
procesowy 726 
Strona 6

Dokumentujący 
kalibrator 
procesowy 754

Strona 5

Kalibrator 
temperatury 
termopar 
Fluke 714B

Strona 17

Kalibrator 
temperatury    
Fluke 712B RTD 

Strona 17

Przykładowe urządzenia

54 Kalibracja Temperatury



PORADY

754 DOCUMENTING PROCESS CALIBRATOR

ENTERMENU

200.0° C

Odłącz czujnik od mierzonego procesu. 

Podłącz konektor z przewodami z kalibratora do wejścia czujnika w regu-
latorze czy przełączniku (patrz rysunek powyżej).

Podłącz przewody pomiarowe z kalibratora do styków wyjściowych 
przełącznika/regulatora.

Ustaw kalibrator na symulację odpowiedniej termopary i zmierz 
rezystancję.

Skonfiguruj kalibrator w tryb testu wprowadzając oczekiwaną wartość 
temperaturę zadaną, dopuszczalne odchylenie oraz spodziewaną strefę 
nieczułości.

Uruchom test, a następnie oceń jego wynik.

Jeśli to potrzebne wyreguluj przełącznik, a następnie powtórz 
test, potwierdzając skuteczność regulacji i prawidłowość działania 
przełącznika.

• W czasie testów przełącznika 
temperatury, wartość 
ustawiona na kalibratorze 
powinna się zgadzać z 
wartością wyświetlaną. Jeśli 
by tak nie było, wejście anal-
ogowo-cyfrowe przełącznika 
może wymagać korekty przez 
producenta

• Podczas badania przełącznika 
z tłumieniem (opóźnienie 
zmiany sygnału wyjściowego 
na sygnał wejściowy), 
może być koniecznie 
przeprowadzenie testu 
ręcznie poprzez powolne 
zmiany temperatury. 

• Podczas testów 
mechanicznego przełącznika 
temperatury (bez 
zewnętrznego czujnika) użyj 
terenowego kąpielowego 
kalibratora temperatury.

• Celem przetestowania 
przełączników znajdujących 
się pod napięciem 24VDC 
lub 120-240VAC wybierz 
kalibrator mogący mierzyć 
to napięcie, jak na przykład 
produkty Fluke z rodziny 
75X lub kalibratory 
dokumentujące. Większość 
standardowych kalibratorów 
temperatury może jedynie 
sprawdzić ciągłość obwodu 
podczas testów przełącznika.

Przeprowadzenie kalibracji:
Celem symulacji termopary do testowania przełącznika 
termicznego z wejściem na termoparę:

Dodatkowe informacje 
Celem uzyskania bardziej szczegółowych 
informacji na ten temat sprawdź materiały 
video oraz karty katalogowe przy-
gotowane przez Fluke.

Sprawdź nasz webinar dotyczący rozwiązaywania problemów podczas 
kalibracji temperatury
Testowanie termostatów za pomocą Fluke 754
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Przykładowe urządzenia

Stacjonarne testowanie przełącznika 
termicznego oraz regulatora temperatury 

Terenowe piece kalibracyjne 9142, 9143, 
9144

Strona 17

Mikrokalibrator temper-
atury 6102

Strona 19

Mikrokalibrator temper-
atury 7103

Strona 19

Przełącznik temperatury ma za zadanie 
zabezpieczyć termicznie proces przez czujnik 
temperatury zamykający lub otwierający obwód 
lub urządzenie w przypadku, jeśli temperatura 
wykracza poza bezpieczny zakres.

Przełączniki temperatury często są kalibrowane 
i testowane ze względów bezpieczeństwa w 
celu określenia, jak dokładne i powtarzalne jest 
sprawdzane urządzenie. Temperatura, w której 
przełącznik zmienia swój stan nazywana jest 
zadaną i jest istotną wartością, która musi być 
koniecznie sprawdzona w czasie badania. 

Inny krytyczny parametr związany z 
bezpieczeństwem jest nazywany strefą 
nieczułości. Poniżej dolnej granicy strefy 
nieczułości, system ogrzewania włącza się, 
a powyżej górnej granicy strefy nieczułości, 
wyłącza się.

Testy przełączników mogą się odbywać w 
sposób automatyczny lub ręczny. Jeśli kalibrator 
z suchą komorą nie posiada wbudowanej 
elektroniki do badania przełącznika, to przy 
testach będzie potrzebny dodatkowo multimetr 
cyfrowy, aby określić stan otwarcia / zamknięcia. 
Urządzenia Fluke z serii 917X oraz większość 
mikrokalibratorów wannowych posiada 
wbudowaną automatykę takich testów.
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Dodatkowe informacje 
Celem uzyskania bardziej szczegółowych 
informacji na ten temat sprawdź 
materiały video oraz karty katalogowe 
przygotowane przez Fluke.

PORADY

• Ustaw szybkość zmian 
temperatury na małą 
wartość, na przykład 
1,0 ºC na minutę celem 
zwiększenia dokładności.

• Jeśli szybkość zmian 
temperatury jest za mała, 
czas trwania procedury 
testowej może się 
wydłużyć.

Zobacz nasz film dotyczący 
piecyków serii 914x

Najepsze praktyki w kali-
bracji temperatury

Testowanie przekaźników 
temperatury przy użyciu 
piecyków serii 914x

Odizoluj przełącznik od procesu.

Zanurz całkowicie przełącznik do źródła temperatury typu suchego, albo 
kąpielowego będącego w stanie pokryć wymagany zakres temperatury.

Podłącz przewody do przełącznika, albo z multimetru cyfrowego albo pod 
złącza pieca kalibrującego, jeśli ma taką możliwość.

Jeśli używasz urządzeń z serii Metrology Well lub mikrokalibratora 
kąpielowego, zwiększaj wartość temperatury aż do wartości znamionowej 
przełącznika. Kontynuuj zwiększanie temperatury aż do zmiany stanu 
przełącznika, a następnie zapisz wartość przy której nastąpiła zmiana.

Zmniejszaj temperaturę aż przełącznik wróci do stanu spoczynkowego 
(zmieni swój stan na pierwotny) i ponownie zapisz wartość temperatury.

Powtórz ten proces tyle razy i ile potrzeba, ale zmniejszaj szybkość 
narastania w pobliżu ostatnich zmierzonych wartości, żeby zwiększyć 
dokładność i powtarzalność pomiarów.

Zapisz strefę nieczułości (różnica pomiędzy wartością nominalną, a 
wartością powrotu stanu pierwotnego) 
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Przykładowe urządzenia

Kalibracja za pomocą mikrokalibra-
tora kąpielowego.

Technicy laboratoryjni kalibrują szeroką gamę 
czujników temperatury oraz termometry cieczowe 
- szklane, czujniki zegarowe i czujniki, które 
mogą występować w różnych kształtach i 
rozmiarach. 

Problemy które mogą wystąpić z powodu 
krótkich, kwadratowych czy nieregularnych 
kształtów czujników są praktycznie 
wyeliminowane dzięki mikrokalibratorom 
wannowym. Sondy są zanurzone w płynie, który 
jest magnetycznie mieszany dla odpowiedniej 
stabilności.

Mikrokalibratory wannowe łączną przenośność 
kalibratorów z suchą komorą, ze stabilnością i 
uniwersalnością kalibracji zanurzeniowej. Są 
one lżejsze i mniejsze od większości pieców 
kalibrujących i sprzedawane są od razu z 
przykryciem komory odpornym na zalanie.

Mikrokalibrator 
kąpielowy 6102

Strona 19

Mikrokalibrator 
kąpielowy 7102

Strona 19

Mikrokalibrator 
kąpielowy 7103

Strona 19

  
Termometr wzor-
cowy 1523-P1

Strona 20
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• Uwaga: Poziom płynu 
wzrasta z powodu 
wyższej temperatury 
oraz umieszczanych tam 
czujników.

• Najlepsze wyniki uzyskuje 
się, gdy sonda jest 
umieszczona na pełnej 
głębokości komory.

• Czas stabilizacji temperatury 
w komorze zależy do 
warunków i temperatury 
otoczenia, zazwyczaj ten stan 
osiągany jest w ciągu 10 
minut.

Dodatkowe informacje 
Celem uzyskania bardziej szczegółowych 
informacji na ten temat sprawdź 
materiały video oraz karty katalogowe 
przygotowane przez Fluke.

PORADY

Przeprowadzenie kalibracji:
Umieść kalibrator na płaskiej powierzchni,  zapewniając co najmniej 
sześć cali wolnej przestrzeni wokół urządzenia.

Ostrożnie umieść komorę w kalibratorze i napełnij ją odpowiednim 
płynem.

Aby osiągnąć odpowiednią wydajność uwzględnij odpowiedni czas 
rozgrzewania zalecany przez producenta.

Umieść testowany czujnik w komorze kalibratora. Dla najlepszych rezul-
tatów porównaj wartość z termometrem referencyjnym.

Gdy sonda jest umieszczona na pełnej głębokości komory, zapewnij 
odpowiedni czas na ustabilizowanie się temperatury.

Kiedy czujniki są umieszczone w komorze ich wskazania mogą być 
porównane z temperaturą kalibratora (lub termometrem Fluke na 
przykład 1551A). 
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Przykładowe urządzenia

Kalibracja i testowanie termometrów 
na podczerwień

Kalibracja termometrów na podczerwień  może 
być dokładna przy prawidłowym ustawieniu i 
zaplanowaniu procesu. Ważne jest, aby wybrać 
kalibrator z radiometrycznie skalibrowanym 
celem, który jest wystarczająco duży, aby 
zapewnić zalecaną odległości kalibracji 
termometrów na podczerwień wraz z ich różnymi 
polami widzenia.

Najczęstsze błędy to naciśnięcie pomiaru 
podczerwieni zbyt blisko gorącej powierzchni 
kalibratora lub po prostu przemieszczanie 
termometru na podczerwień w tę i z powrotem, 
aż żądany odczyt zostanie osiągnięty.

Producent kalibruje termometr na podczerwień 
w określonej odległości od źródła, które spełnia 
określone wymagania co do wielkości i ma 
specyficzny poziom emisyjności (często, ale nie 
zawsze 0,95). Powyższe czynniki mają znaczący 
wpływ na proces kalibracji, która określa, czy 
urządzenie nadal działa zgodnie z założonymi 
parametrami, warunki te muszą być powtarzane 
z maksymalną dokładnością.

Precyzyjny kalibrator 
podczerwieni Fluke 
4180

Strona 19

Precyzyjny kalibrator 
podczerwieni Fluke 
4181

Strona 19

60 Kalibracja Temperatury



Dodatkowe informacje 
Celem uzyskania bardziej szczegółowych 
informacji na ten temat sprawdź materiały 
video oraz karty katalogowe przy-
gotowane przez Fluke.

Wybór odpowiednej emisyjności ma duże znaczenie - zobacz nasz 
webinar na temat wzorcowania pirometrów

Kalibracja pirometrów - dokładny przewodnik

• Poziom emisyjności 
wywołuje dużą różnicę w 
odczycie temperatury.

• Temperatura i 
emisyjność 4180 i 
4181 są kalibrowane 
radiometrycznie dla 
najbardziej wiarygodnych 
wyników. 

• Fluke 4180 i 4181 
mogą być ustawione, 
celem dopasowanie do 
emisyjności termometrów 
bez opcji zmiany tego 
parametru.

• Duża powierzchnia tarczy w 
Fluke 4180 i 4181 pozwala 
na kalibrację w odległości 
zalecanej przez producenta, 
bez ryzyka, że w polu 
widzenia termometru 
znajdą się dodatkowe 
powierzchnie.

• Użyj statywu do 
zapewnienia stałej 
odległości pomiaru.

• Do ustalenia odległości 
pomiaru zmierz odległość 
pomiędzy płaską 
powierzchnią kalibratora, 
a płasko, przednią ścianą 
termometru.

PORADY

Przeprowadzenie kalibracji:
Zapewnij termometrowi na podczerwień przynajmniej 15 minut na 
osiągnięcie temperatury panującej w warsztacie czy laboratorium.

Ustaw źródło promieniowania do pożądanej temperatury kalibracji. W 
zależności od zakresu temperatury może być wybrany niski, wysoki i 
środkowy punkt. 

Jeśli sprawdzany termometr ma możliwość ustawienia emisyjności, należy 
ustawić poziom emisyjności źródła.

Umieść termometr w odległości zalecanej przez producenta urządzenia.

Wyceluj termometrem w centrum powierzchni emisyjnej kalibratora. 
Dokonaj tego poprzez delikatne dopasowanie celowania dla 
maksymalizacji poziomu sygnału. 

Czas pomiaru powinien być dłuższy od czasu odpowiedzi termometru. 
Typowo dla Fluke jest to kilka sekund.

Zapisz wskazania kalibratora oraz wartości odczytane przez termometr w 
celu określenia błędu i tolerancji termometru dla każdego z punktów.

Powtórz procedurę dla każdego z punktów pomiarowych.
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Przykładowe urządzenia

Kalibracja pętli prądowej z 
przetwornika temperatury w terenie

W procesach przemysłowych urządzenia do 
pomiaru temperatury zazwyczaj składają się z 
dwóch komponentów: czujnika temperatury RTD 
lub termopary oraz przetwornika z wyjściem 
analogowym lub przekaźnikiem przekazującym 
sygnał do systemu. 

Wszystkie sensory włączając czujniki RTD 
posiadają dryft w czasie. Tak więc badanie 
tylko przetwornika bez sprawdzania czujnika 
temperatury moze spowodować błędną ocenę 
wydajności tego układu.  Aby tego uniknąć, 
producenci czujników procesowych zalecają 
sprawdzanie czujników temperatury wraz z ich 
wyjściem prądowym aby potwierdzić poprawne 
działanie całego zestawu.

Dokumentujący kalibrator 
procesowy FLUKE 754 ze 
źródłem temperatury

Strona 5

Kalibrator procesowy 7526A ze 
źródłem temperatury

Strona 5

Piecyki kalibracyjne 9142, 9143, 9144 

Strona 17
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• Możesz usprawnić i 
zautomatyzować proces 
dokumentacji używając 
Fluka 754.

• 75% błędów w systemie 
pochodzi z czujnika.

• Niezbędne minimum 
potrzebne do testów to 
kalibrator oraz multimetr 
do pomiaru pętli prądowej 
4-20mA oraz niezbędne 
zasilanie.

• Wybierz czujnik 
temperatury w wygięciem 
90º aby w łatwy sposób 
skalibrować głowicowe 
czujniki temperatury. 

Dodatkowe informacje 
Celem uzyskania bardziej szczegółowych 
informacji na ten temat sprawdź 
materiały video oraz karty katalogowe 
przygotowane przez Fluke.

PORADA

Przeprowadzenie kalibracji:
Zdemontuj czujnik z instalacji 

Umieść czujnik temperatury w źródle temperatury takim jak piecyk kalibra-
cyjny lub wanienka kalibracyjna, które pokrywa pełen zakres mierzonych 
przez badany czujnik temperatur. 

Podłącz czujnik temperatury lub czujnik z przetwornikiem 4-20mA do 
właściwego miernika lub kalibratora (np. do elektroniki wbudowanej w 
piecyku serii 914x) lub wejść w kalibratorze 754.

Włącz zasilanie pętli kalibrującej (urządzenia Fluke z serii Metrology Well 
oraz 754 posiadają taką możliwość).

Ustaw temperaturę dla poszczególnych punktów pomiarowych (urządzenia 
Fluke z serii Metrology Well mogą mieć wstępnie zaprogramowane punkty 
pomiarowe i cały proces może być przez to zautomatyzowany)

W każdym punkcie testowym monitoruj i rejestruj odczyty termometru 
wzorcowego oraz odczyty podłączone do wyjścia nadajnika.

Zarejestrowane wartości wyjścia prądowego determinują czy urządzenie 
potrzebuje tylko regulacji, czy niezbędna jest jego wymiana.
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