Kalibrátory

prevádzkových meracích prístrojov
Komunikátor 375
 Univerzálne pouitie pre HART a Fieldbus.
 Aktualizácia pristroja pouívate¾om.
 Certifikácia ATEX.
 Pripojenie k AMS.
 Ovládaèe DD od viac ako 100 výrobcov.
Ruèný komunikátor typu 375 je urèený na konfiguráciu, testovanie
a opravy prístrojov HART a Foundation Fieldbus. Ide o nový tandard ruèného komunikátora vyvinutého na základe 10-roèných
skúseností predchádzajúceho modelu 275. Komunikátor vyuíva
operaèný systém Windows CE. Obsluha nového komunikátora je
moná prostredníctvom klávesnice, ako i samotného displeja, ktorý má nieko¾ko úrovní osvetlenia. Tým je zabezpeèená monos
pouitia aj v najnároènejích podmienkach. Komunikátor umoòuje jednoduchú aktualizáciu nových ovládaèov DD. Akonáhle sú nové ovládaèe výrobcov prístrojov dostupné (napr. na internete), po-

uívate¾ prístroja ich jednoduchým spôsobom môe nahra do komunikátora. Podobne je moné aktualizova operaèný systém samotného komunikátora. Iskrovobezpeèné vyhotovenie umoòuje
prácu v priestoroch s nebezpeèenstvom výbuchu. Komunikátor
375 je kompatibilný s programom AMS, ktorý sa stal tandardom
pre správu prevádzkových prístrojov v podnikoch.
Kalibrátor tlaku P 370
 Rozsah kalibrácie od  1 do 20,7 barov.
 Pouitie externých senzorov do 690 barov.
 Presnos ±0,05 %.
 Integrálna pumpa na pretlak a vákuum.
 Pripojenie k AMS.
Kalibrátor typu P 370 je urèený na servis
a kalibráciu snímaèov tlaku. Napájanie
z batérie umoòuje pouitie v prevádzkach bez prístupu k sieovému rozvodu.
Medzi základné vlastnosti patrí generovanie a snímanie tlaku a vákua, zdroj napájania pre tlakomery, zobrazovanie údajov na displeji a ukladanie do pamäte. V spojení s programom AMS
umoòuje automatické kalibrovanie prístrojov (calibration assistant SNAP-ON). Pri nastavení bezpeènostnej limitnej funkcie prístroj neprekroèí maximálne povolený tlak. Pre barometrické merania sa vyuíva presný rezonanèný tlakový vysielaè. To umoòuje
simuláciu absolútneho tlaku pri meraní relatívneho tlaku.
Zariadenie umoòuje pripojenie teplotnej sondy na meranie teploty do 200 °C.
Kalibrátor P 330
 Rozsah kalibrácie od  1 do 20,7 barov.
 Pouitie externých senzorov do 690 barov.
 Presnos ±0,025 %.
 Integrálna pumpa na pretlak a vákuum.
 Pripojenie k AMS.
Podobne ako kalibrátor typu P 370, aj model P 330 je urèený na servis a kalibráciu
snímaèov tlaku v laboratóriách alebo
priamo v prevádzke. Pracovný rozsah prístroja umoòujú rozíri externe pripájané senzory. Navye umoòuje kontrolu
prúdových obvodov 4 20 mA, testovanie spínaèov, poklesu tlaku v zariadeniach, simuláciu tlakových
prevodníkov a mnohé ïalie funkcie. Má dve pamäové funkcie.
Prvá ukladá zobrazenie údajov pracovného displeja. Druhá umoòuje archivova dátové súbory v mode DATALOG v súboroch, ktoré si definuje pouívate¾.
Kalibrátor P 300
 Rozsah kalibrácie od 1 do 20,7 barov.
 Presnos ±0,075 %.
 Integrálna pumpa na pretlak a vákuum.
Typ P 300 je ekonomickou verziou predchádzajúcich modelov urèených na servis a kalibráciu snímaèov tlaku. Základný
rozsah tlaku zabudovaný priamo v prístroji je 7 barov. Meranie prúdu v regulaèných obvodoch je moné v rozsahu
0 a ±55 mA. Rovnako je moné vykoná-

52

AT&P journal 3/2004

va test prúdovej sluèky pri hodnote 12 mA. Teplotný vplyv na presnos merania v rozsahu okolitej teploty 0 a 40°C je 0,007 % meranej hodnoty na 0,56 °C.
Kalibrátor teploty T 490
 4-vodièové meranie RTD.
 Simulácia RTD a termoèlánkov.
 Overovanie prevodníkov teploty.
 Pripojenie k AMS.
Typ 490 je presný kalibrátor na údrbu
a overovanie elektrických prevodníkov
teploty. Meria a simuluje presné hodnoty
odporových teplomerov ako Pt 1000,
Pt 500, Pt 200, Pt 100, D-100, Ni 100, Ni 120, a Cu 10. Je vybavený
simuláciou a meraním termoèlánkov J, L, K, T, U, B, R, S, E, N, C
a D. Rozsah pre meranie napätia je a do 60 V a prúdu do 52 mA.
Výstupný prúd na simulovanie dvojvodièových prevodníkov teploty je v rozsahu 0 a 24 mA. Prístroj je vybavený peciálnymi funkciami ako prevod vstupných signálov a programovanie kalibrácie
v poadovaných krokoch. Pre automatický zber dát je výhodné
pouíva priame prepojenie kalibrátora a programu AMS. Batérie
s monosou dobíjania zabezpeèujú nepretritú prevádzku prístroja po dobu 14 hodín.
Kalibrátor T 460
 Simulácia RTD a termoèlánkov.
 Vstup a výstup pre napätie, prúd, odpor a frekvenciu.
 Meranie tlaku v rozsahu 1 a 414 barov.
 Pripojenie k AMS.
Pomocou kalibrátora T 460 je moné vykonáva mnohé kalibraèné a testovacie
funkcie. Simuluje a meria odporové teplomery, termoèlánky a rezistenciu. Meria
a je zdrojom prúdu, napätia a frekvencie.
Po pripojení externých senzorov tlaku sa dá prístroj poui aj na
testovanie tlakových prevodníkov. V spojení s programom AMS
umoòuje vykonáva automatické funkcie tzv. calibration assistant
programu SNAP-ON. Komunikácia s inými zariadeniami je moná
pomocou pripojenia cez RS 232.
Model 282
 Simulácia a zdroj prúdu.
 Napájanie dvojvodièových prevodníkov.
 Skoková kontrola ventilov.
Na rýchlu kontrolu prúdových okruhov 4 a
20 mA je urèený malý prenosný prístroj
model 282. Kalibrátor umoòuje automaticky poèas jednej minúty priebene napája
prúdovú sluèku v definovaných prúdových
hodnotách. Pre kontrolu dvojvodièových prevodníkov je moné vyui meranie prúdu alebo % rozsahu.
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