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Hurok kalibrálás 

a karbantartásban    

 

                                 

 
                                 

 

 

                                                   

             

                              

                            

                                            1.Ábra   

 

Bevezető                                                               

A folyamatvezérlés műszerei a helyes 

működés biztosítására időszakos 

kalibrálást és karbantartást igényelnek. 

Ez a leírás olyan tudnivalókat tartalmaz, 

melyek végigvezetik a műszaki 

szakembereket a Fluke eszközökkel 

végzett leggyakoribb hurok kalibrálási 

feladatokon. 

A Fluke hurok kalibrátorok ideális 

eszközök a kalibrálási alkalmazások 

széles választékában. Ezek a következők: 

• Fluke 707 Hurok kalibrátor 

• Fluke 705 Hurok kalibrátor 

• Fluke 715 Volt/mA kalibrátor 

• Fluke 787 és 789 ProcessMeter™ 

eszközök 

A Fluke kalibrátorokkal kapcsolatos 

egyes fogalmak jegyzéke a leírás 

végén található 

 

Hurok táplálású leválasztók 

terepi vizsgálata 

                                                                                

A hurok táplálású leválasztó és a 

kétvezetékes leválasztó jeladó kettő 

a manapság a 4-20 mA-es vezérlő 

körökben  használatos gyakoribb 

készülékek közül. A két eszköz 

vizsgálata és hibakeresése 

különböző és szükséges, hogy ezek 

ismertek legyenek ezen eszközök 

működését a terepen ellenőrző 

műszaki személyzet számára. 

Kétvezetékes jeladó 

 
Tipikus bemenetek: 
Hőelem 

Frekvencia  

Ellenállás hőmérő 

DC feszültség 

AC feszültség 

DC áram  

AC áram 

Nyúlásmérő bélyeg 

Ellenállás 

Hurok táplálású 

leválasztó 

 

Kétvezetékes jeladó 

kimenete 

Hurok táplálású leválasztók        

A leválasztók fő célja, hogy 

kiküszöböljék a föld hurkokat a 

vezérlő rendszerekben áramjelek 

más rendszer részekbe történő 

eljuttatása során. A hurok 

táplálású leválasztók a 

kétvezetékes jeladóktól eltérően 

a leválasztó bemenetéről kapják 

a táplálást (ld.1. ábra), ami 

gyártótól függően 5,5V -13,5 V 

 Kétvezetékes jeladók 

A leválasztó kétvezetékes jeladók 

ugyanazt a szigetelő funkciót 

szolgáltatják, mint a hurok 

leválasztók azzal a további 

előnnyel, hogy sok közülük 

jelkondicionálást is biztosít a 

bemenő jeleken pl.hőelem, 

frekvencia, dc áram, RTD, 

nyúlásmérő bélyeg és más 

folyamat bemeneteken. 
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A hurok leválasztó kimenete a 

bemenő oldali áram villamosan 

szigetelt tükörképe. A kimenethez 

kapcsolódó feszültség lényegesen 

kisebb a bemeneten lévőnél, 7,5 V 

körüli. Ez a teljes hurokra 350 

ohm terhelhetőséget eredményez. 

Ez a korlátozott hurok meghajtó 

képesség a hurok leválasztó 

elsődleges korlátozó hatása. 

 

A két vezetékes jeladóba táplált 

teljesítmény a kimeneti oldalra 

csatolt. A tápból érkező áramot a 

kétvezetékes jeladó a bemenettel 

arányosan 4-20 mA közé 

modulálja. A kétvezetékes 

jeladók tápforrásai jellemzően  

24-48 V-osak. Egy ilyen méretű 

táp jelentős hurok terhelést  enged 

meg a kimeneti oldalon. 

A Fluke hurok kalibrátor 

csatlakoztatása 

Ebben a példában a Fluke789 folyamat 

multimétert fogjuk használni. Bár a 

működtető szervek ott mások, az 

alkalmazás végrehajtható a Fluke 707, 

715 és 705-ös hurok kalibrátorral is. 

 

1. Kössük le a fő hurok jeladót és 

csatlakoztassuk a789-est a hurokhoz 

a középső, vagy ”Simulate” 

kapcsokba helyezett 

mérővezetékekkel (ld .2 Ábra). 

2. Állítsuk a 789 forgó kapcsolót mA 

output módba. Állítsuk a műszert a 4-

20 mA output módba. A műszer most 

pontosan 4 mA-t ad ki és 

működéshez szükséges táplálást ad a 

hurok táplált leválasztó bemenetére. 

3. Helyezzünk egy Fluke 187-es, vagy 

ennek megfelelő multimétert(1 µA 

felbontás az ideális;10 µA megfelelő) 

mA mérési módba állítva a leválasztó 

kimenő oldalára a kimenő áram 

monitorozása céljából. 

4. Állítsuk be a leválasztó nullázó 

gombját, úgy, hogy a multiméter 

4,000 mA-t mutasson. 

5. Léptessük a bemeneti áramot 20 mA-

re a % ▲gombot a 789-en és állítsuk 

az átfogás beállítót a leválasztón úgy, 

hogy a multiméter 20,000 mA-t 

mutasson. 

6. Vegyük le a bemenő áramot 

      a▼gombbal 4mA-re és ellenő- 

      rizzük a zero eltolást, állítsuk  

      be, ha szükséges. 

7. Ezen a ponton az alap nulla és 

átfogás beállítást elvégeztük. 

 

 

A linearitás ellenőrzése 

A Fluke hurok kalibrátorokkal  

könnyen ellenőrizhető a hurok 

leválasztó linearitása a ▲ és ▼ 

% léptető gombokkal. Kimenő 

módban megnyomva ezeket a 

gombokat, csökken, vagy nő a 

kimenő áram 25%-os 

lépésekben. 4-20 mA-es áram 

módban a közbenső értékek 8 

mA,12 mA és 16 mA. A 

leválasztó linearitásának 

ellenőrzésére nyomjuk a % step 

gombokat le és fel és 

ellenőrizzük, hogy a multiméter 

ugyanazt az értéket mutatja- e, 

mint a hurok kalibrátor kijelzője. 

A várt értéktől való eltéréseket 

hasonlítsuk össze a hurok táplált 

leválasztó gyártójának 

linearitásra megadott tűréseivel. 

 

 

 

 

Hurok táplált leválasztó 

terepi ellenőrzése 

A Fluke hurok kalibrátorok azzal a 

különleges áram szimulációs képességgel 

rendelkeznek, hogy külső tápforrásra 

kötve, lehetővé teszik az áram 0 és 20 

mA közötti pontos szabályozását. Hurok 

táplálású leválasztó terepi vizsgálatánál a 

leválasztónak jeláramot adó kétvezetékes 

hurok jeladó eltávolítható és helyére a 

szimulációs módban működő kalibrátor 

köthető a hurok áram vezérlésére 

(2.Ábra) 

 

Szelepállítók vizsgálata 

Az elektronikus szelepállítókat 

rendszeresen alá kell vetni terepi 

kalibrációnak a megelőző 

karbantartási program részeként. 

A Fluke kalibrátorok ideálisak erre a 

feladatra. A szelepek és szelepállítók 

különböző kivitelűek, a kalibráláshoz 

a gyártók speciális utasításai 

szükségesek. 

Gyors működési ellenőrzés végezhető 

a kalibrátort jelforrásként használva, 

figyelve a szelepszár helyzetét, a 

mechanikus helyzetjelzőket, vagy 

áramlás indikátorokat mialatt a 

bemeneten különböző változtatásokat 

végzünk. 

A következő példa általános módszert 

mutat be egy elektronikus 

helyzetállítóval ellátott szelep terepi 

működési ellenőrzésére. Ezek a 

módszerek adaptálhatók különböző 

szelep típusokra, de minden esetben 

konzultálni kell a szelep gyártójával a 

megfelelő eljárás céljából. A 

következő példában a szelep mozgást 

és működést érzés, vagy szár mozgás 

alapján ellenőrizzük. 
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1.Lépés: Alap beállítás. A Fluke  

707 hurok kalibrátor áramkimenet 

beállítása 

Állítsuk a kalibrátort 4-20 mA 

kimenő áram módba. 

Csatlakoztassuk a 717-et a 

szelepállító bemeneti kapcsaira (ld. 

3.Ábra) 

2.Lépés: Nulla beállítás. 

Állítsuk a 707-et 4 mA-es kimenetre 

és hagyjunk kis időt a szelepszár 

elmozdulás stabilizálódására. 

Gyorsan csökkentsük az áramot 3,9 

mA-re a nóniusz gomb lenyomásával 

és  óramutatóval ellenkező irányba 

forgatásával. Egyik kezünkkel 

kezelhetjük a 707-et, másik 

kezünkkel érzékelhetjük, hogy 

elmozdul-e a szelepszár. Állítsuk be 

a nulla elmozdulást a két áramérték 

közé a helyzetállítón lévő nulla 

állítást használva. 

Növeljük és csökkentsük az áramot 4 

és 4,1 mA között a nóniuszt 

használva lenyomott állapotban. 

Győződjünk meg arról, hogy a 

szelepszár csak pont 4,1 mA fölött 

kezd mozogni és 4 mA-nél teljesen 

zárva van. 

 3.Lépés: Átfogás(teljesen 

nyitott) helyzet ellenőrzése  

A 25% gombot használva 

léptessük a kalibrátor kimenő 

értékét 20 mA-re és hagyjuk, 

hogy a szelep stabilizálódjon. 

A nóniusz gombot lenyomva 

tartva és óramutató szerint 

forgatva állítsuk a bemenetet 

20,1 mA-re, mialatt nézzük, 

vagy érzékeljük a szelep-

szárat, hogy mozog-e. Vegyük 

minimumra ezt a mozgást a 

szelep állítón lévő átfogás 

beállítást használva. 

A nóniusz gombot lenyomva 

tartva állítsuk az áramot le-föl 

20,1 és 19,9 mA között. 20 mA 

fölött a szelepszárnak nem 

szabad egyáltalán mozognia és 

csak csekély mozgás lehet 20 

mA alatt. 

4. lépés: Nulla és átfogás 

ellenőrzés újra 

Sok helyzetállító rendelkezik 

interaktív nulla és átfogás 

vezérlővel. Ez a lépés segíteni 

fog a megfelelő szelephelyzet 

beállításában: 

Ismételjük meg a 2. és 3. 

lépést. 

 

5.Lépés: Linearitás ellenőrzése 

A lineárisan működő szelepek 

linearitását a 707 4 mA-re és 12 

mA –es léptető áramra (50%) 

állítva a szelep útját figyelve lehet 

ellenőrizni. Ha a szelep nem 

lineáris működésű, akkor a 

kezelési útmutató szerint 

ellenőrizzük. 

6.Lépés: Szelep lökés 

A sima működés ellenőrzése 

könnyen elvégezhető a 707 lassú 

emelkedés funkciójának 

használatával. 

• Állítsuk a kalibrátort mA 

jelforrás módba és válasszuk 

a lassú felfutás funkciót (˄) a 

25% és 0-100% gombokat 

egyidejűleg lenyomva 

• Hagyjuk a kalibrátort több 

cikluson keresztül felfutni, 

mialatt figyeljük meg, hogy 

tapasztalunk-e bármilyen 

rendellenességet a 

működésben, mint pl. 

beragadás egy adott 

helyzetben vagy hibás 

elmozdulás. 
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1. Táblázat. Számos feszültség kalibrátorhoz alkalmas precíziós ellenállás értékek 

                                                                                                                               

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             

 

 

 

                                                                                                               

 

 

                                                                                                                     

     4. Ábra                                                                                                          5. Ábra 

Feszültség bemenetű jelkondicionálók 

kalibrálása  

Pontos áram jelforrásuk és szimulációs 

lehetőségeik miatt  a Fluke hurok 

kalibrátorok ideálisak sokféle 4-20 mA -es 

jelkondicionáló kalibrálására. Ugyanakkor 

sok jelkondicionáló igényel pontos 

feszültség forrást a kalibrálásához. Egy 

egyszerű preciziós ellenállás és 

szabványos csatlakozó használatával a 

Fluke hurok kalibrátor alkalmassá tehető 

szabványos és nem szabványos feszültség 

bemenetű jelkondicionáló terepi 

kalibrálására. Ez a megoldás jól működik 

a 705,707,787 és 789 hurokkalibráló 

eszköznél ( nincs rá szükség a 715-ösnél, 

mert annak saját precíziós dc feszültség 

kimenete van). 

Sokféle változatú feszültség bemenetű 

jelkondicionáló van. A legáltalánosabbak 

a 0-10 V, a 0-5 V és 1-5 V bemenetűek. 

Tipikus kimenetük szigetelt, vagy nem 

szigetelt 0-10 V, vagy 4-20 mA. 250 ohm-

500 ohm közötti ellenállások a szokásos 

hurok terhelések, melyek a hurokáram 

függvényében szolgáltatnak  bemeneti 

feszültség szinteket (4. Ábra) 

    

 

Fluke kalibrátorok 

használata feszültség 

forrásként 

Precíziós sönt ellenállások 

használhatók kalibráló 

feszültség előállítására a 

kalibrátor áram forrás 

módjának felhasználásá-val. 

Ezzel a megoldással a Fluke 

hurok kalibrátorok elő 

tudnak állítani olyan 

feszültséget más eszközök 

részére, melynek átfogása 

10 mV-tól 24 V-ig terjed. 

Az 1. Táblázat megadja 

azokat az ellenállás értéke-

ket, melyek széleskörűen 

alkalmazhatók olyan 

feszültség kalibráláshoz, 

melyekhez a Fluke 

kalibrátor ideális megoldás. 

 

Precíziós terhelő ellenállás 

készítése 

Egyszerű, pontos söntöt 

készíthetünk egy precíziós RN60, 

1 W-os ellenállás (a pontos ohm 

értékhez ld. az 1. Táblázatot.), 

egy kettős banándugó csatlakozó 

és alligátor csipeszes mérővezeté-

kek felhasználásával (ld.5.Ábra). 

Az RN60 ellenállás 

kereskedelemben beszerezhető. 

Állítsuk össze az 5. Ábra szerinti 

elrendezést. Ez az összeállítás 

összekapcsolva a Fluke hurok 

kalibrátorok pontos áram forrást 

adó képességével 1-5 V-os, vagy 

2-10 V-os alkalmazások számára 

biztosít pontos feszültséget. Az 

1000 ohmos elrendezésnek az az 

előnye, hogy a Fluke hurok 

kalibrátorból táplálva közvetlenül 

1:1-es leolvasást tesz lehetővé 

(1 mA=1 V). A 250 ohmos 

ellenállás használata pedig azért 

előnyös, mert a 0-100 % skála 

25%-os lépéseit tudja használni a 

Fluke 707-el (25%, vagy 4 

mA=1V) 
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                                                                                          2. Táblázat. Lineáris jelkondicionáló helyes kimeneti értékei      

A jelkondicionáló kalibrálása 

A következőkben egy 1-5V bemenetű, 

4-20 mA kimenetű jelkondicionáló 

kalibrálását mutatjuk be az 5. Ábra 

szerinti sönt alkalmazásával 

1. Lépés: A Fluke 707 áram jelforrás 

módba állítása 

1.Az 5.ábra szerinti elrendezést a 

”forrás”aljzatba csatlakoztatva, kapcsoljuk be 

a707-et. 

2.Ha kijelzőn nem jelenik meg 4mA, 

kapcsoljuk ki-be a 707-et, mialatt a 

mód gombot 2 s-ig lenyomva tartjuk. A 

kijelzőn 4,000 mA-nek kell 

megjelennie. 

2.Lépés: Kalibrálás 

1. Kössünk sorba egy dc áram módba 

állított multimétert, pl. Fluke 187-et a 

jelkondicionáló kimenetével a 6. ábra 

szerint. 

2. Csatlakoztassuk a sönt elrendezés 

mérővezetékeit a jelkondicionáló 

bemenetére, ügyelve a helyes 

polaritásra. 

3. A mA jelforrás módba állított 707 

kijelzőn 4 mA-nek kell megjelennie 

(1,00 V a sönt kapcsain). 

4. Állítsunk be a jelkondicionáló 

nullázó gombjával 4 mA-t a 

multiméteren. 

5. Nyomjuk meg a 707-es 0-100% 

gombját, amíg 20 mA meg nem jelenik 

a kijelzőjén. Ezután állítsuk be a 

jelkondicionálón az átfogást, úgy, hogy 

a multiméter 20 mA-t mutasson. 

6. Nyomjuk meg a 0-100% gombot, a 

707-nek 4-et kell mutatnia. 

Ellenőrizzük, hogy a multiméter 4 mA-

t mutat-e.1 

7. A kalibrálás ezzel kész. 

 
Megjegyzés: Sok gyártó bemelegedési időt ír 

elő a kalibrálás előtt. 

 

1. Ha a műszer többet, vagy kevesebbet jelez ki, 

mint 4 mA, olvassuk el a Finom beállítások 

szakaszt ezen az oldalon. 

 

3. Lépés: Linearitás 

ellenőrzése 

Ha a nulla és az átfogás 

megfelelően lett beállítva, a 

jelkondicionáló linearitása a 

következő módon 

ellenőrizhető. Az eljárás 0, 

25,50 és 75%-ot és átfogás 

beállítást ellenőriz. 

1. A precíziós ellenállás 

összeállítással a helyén, 

állítsuk be a Fluke hurok 

kalibrátor jelforrás áramát 4 

mA-re (1,0 V) a 25% gomb 

használatával. A DMM 4 

mA-t mutat. 

2. A 25% gombbal lépjünk a 

forrás árammal 25, 50, 75 és 

100%-ra és jegyezzük meg a 

vonatkozó értékeket. A 2. 

Táblázat mutatja a helyes 

kimenő értékeket egy lineáris 

jelkondicionáló esetén. ( Ha 

az értékek többel 

különböznek a 2. Táblázatban 

mutatottaktól, mint amit a 

specifikáció megenged, 

forduljunk a jelkondicionáló 

gyártójához, vagy cseréljük ki 

az eszközt. 

 

Finom beállítások 

Sok 0-20 mA és 4-20 mA 

kimenetű jelkondicionálónál 

zavar keletkezhet a nulla és 

átfogás egymásra hatásából. 

Ha a kalibrációs szakasz 

linearitás ellenőrzése során a 

kimeneten lévő műszer 4 mA-

nél nagyobb, vagy kisebb 

értéket mutat, hajtsuk végre az 

alábbi lépéseket a kívánt 4 és 

20 mA értékek beállításához. 

1. Jegyezzük meg a 4 mA 

alatti, vagy afölötti értéket, 

amikor visszatérünk a 4 mA –

es értékhez a 707-en. Állítsuk 

be a jelkondicionáló nullázó 

gombját úgy, hogy a kimeneti 

műszeren a 4 mA- hez 

szükséges különbség fele 

jelenjen meg. 

Példa: Ha a kijelző 0 

bemenetnél a 7. lépésben 3,5 

mA volt állítsuk be a 

kimenetet (4 mA forrás 

áramnál) 3,75 mA kijelzésre, 

ami így félúton van a 4 mA és 

3,5 mA között; azaz:4,0-

3,5=0,5; 0,5/2=0,25; 

3,5+0,25= 3,75. 
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Kérjen árajánlatot az  

info@globalfocus.hu e-mail címen  

Fluke kalibrátorra! 

 

 

 

 

2. Állítsuk a forrás áramot a 707-en 

20 mA-re a 0-100% gombbal. 

Jegyezzük meg a ”kimenő” műszer 

által mutatott értéket. Állítsuk a 

jelkondicionáló átfogását a 20 mA- 

től mért távolság felére. 

Példa: Ha a kimenet 21 mA, állítsuk 

az átfogást 20,5 mA-re. 

3. Ismételjük ezt a felezési 

folyamatot, míg a kívánt kimeneti 

értéket megkapjuk. Vannak nem 

interaktív kondicionálók, ezeknél 

nincs a fenti eljárás. 

Ellenőrző eljárás, skálázott 

kijelzők 

A skálázott kijelzőket azért 

használják, hogy információt 

szolgáltassanak helyben, vagy adott 

távolságban lévő vezérlő 

helyiségben. Ezek az indikátorok 

jellemzően mA-t mérnek sorosan a 

4-20 mA-es hurokáram jellel, vagy 

1-5 V feszültségesést mérnek a 

hurokáram jellel sorba kötött 250 

ohmos ellenálláson (a 4-20 mA 1-5 

V feszültségesést eredményez a 250 

ohmon). 

A mA bemenetű indikátorokra 

közvetlenül ráadható a 705,707, 787, 

vagy 789 kalibrátor kimenő árama. 

Feszültség bemenetű indikátorokhoz 

a 715 ideális közvetlen feszültség 

kimenetével. A 705, 707, 787 és 789 

esetében a kimenetet áthidaló 

ellenállásról vehetjük le a 

feszültséget 

Ez a példa azt mutatja be, 

hogy hogyan használjuk a 

707-est egy mA bemenetű 

indikátor ellenőrzésére. 

Állítsuk össze a 7. Ábra 

szerinti kapcsolást. 

1. Kapcsoljuk be a 707-et; 

az alapáram legyen 4 mA. 

Jegyezzük meg a kijelzett 

értéket. Ez kb. 0 kell, hogy 

legyen. 

2. Nyomjuk meg a 0-100% 

gombot a 707-en;ez most 

átfogás ellenőrzés módban 

van és kiadja a 20 mA-t. 

Jegyezzük meg az értéket 

(kb.100%). 

3. Ha szükséges a linearitás 

vizsgálata, használjuk a 25% 

gombot a kimenő áram  4 

mA –es lépésekben való 

növeléséhez és jegyezzük fel 

a kijelzéseket. 

4. A hiba %-os 

kiszámításához használjuk a 

névleges-tényleges átfogás/ 

átfogás x100 képletet. Az 

átfogás 16 (4-20mA): az 

átfogás 16 mA. Számítsuk ki 

a hibát. 0-1/16= 0,0625X100 

= 6,25 % hiba. 

Számítsuk ki a hibát a 

kijelzések alapján és 

hasonlítsuk össze az 

indikátor tűrés értékeivel. 

Ha a számított hiba túl nagy, 

beállítás szükséges, általában 

legalább két beállítás szükséges 

az analóg indikátoroknál: az 

átfogás és a nulla. A nulla 

jellemzően a műszer előlapján 

állítható. 

5. A 707-es 4 mA-es 

kimenetével állítsuk be a 0 

kijelzést. Az átfogás beállítható  

egy nehéz beállítási eljárással, 

vagy a műszeren egy 

mechanikus kapcsolat  

meghajlításával. A gyártó 

utasítása szerint járjunk el. 

6. Adjunk 20 mA-es jelet az 

indikátorra és végezzük el a 

beállítást a megadott módon.  

Az elvégzett beállítás 

helyességét újból ellenőrizzük. 

Ha a beállítás eredménye nem 

megfelelő, ismételjük meg, vagy 

cseréljük ki az indikátort. 

 

Feszültség bemenetű indikátor 

A 707 használata majdnem 

azonos a leírtakkal, azzal a 

különbséggel, hogy a 250 

ohmos precíziós ohm adaptert 

kell használnunk. 

mailto:info@globalfocus.hu
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Fluke hurok kalibrátorok kiválasztási szempontok    

A Fluke hurok kalibráló eszközök a felhasználási lehetőségek széles választékát nyújtják jellemzőik és 

teljesítőképességük alapján. 

 707 

Hurok kalibrátor 

715 

Volt/mA kalibrátor 

705 

Hurok kalibrátor 

787 és 789 
ProcessMeter™ 

 

 

 

 

Működési 

jellemzők 

•Egykezes gyors 

működtetés 

•Egyidejű mA és % 

átfogás a kijelzőn 

•Nyomógombos 

25% léptetés 

•0,015% pontosság 

és 1 µA felbontás 

bármely áram 

módban 

 

•24 mA hurok áram 

jelforrás, vagy 

szimuláció 

•Feszültségforrás 

100mV-ig, vagy 10V-ig 

•Feszültség kimenetű 

folyamat jelek mérése 

 

•Egyidejű mA és% 

átfogás a kijelzőn 

•Pontosság és 

felbontás 

•Átfogás ellenőrzés 

•Auto 

felfutás(ramp) és 

léptetés 

•Két műszer egyben: 

-Profi DMM 

-Hurok kalibrátor 

•Hurok áram 

pontosszabályozása 

• Auto felfutás és léptetés 

•Magas biztonsági szint 

[CATIII] 

 

 

Mérés 

  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritkábban használt fogalmak  

Forrás áram feszültsége (Compliance voltage) Az áramforrás azon feszültsége, mely képes áthajtani 

a hurokáramot egy adott ohmos terhelésen 

Szelepállító (Electronic valve positioner) Szelep áramlás mennyiség vezérlő eszköze mA, vagy 

digtális vezérlőjel bemenettel 

Leválasztó (Loop- powered isolator) A bemenő oldali 4-20 mA áram villamosan elszigetelt 

tükörképét előállító eszköz 

Jelkondicionáló (Signal conditioner) Jelmoduláló áramkör, mely a jelet alkalmassá teszi 

egy másik eszköz által történő kezelésére, pl. 

impulzus formálás, vágás,kompenzálás digitalizálás, 

vagy linearizálás 
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Kérjen árajánlatot az 

info@globalfocus.hu e-mail címen! 

Kalibrátorok honlapunkon: 

http://www.globalfocus.hu/products.

php?mgid=47  

mailto:info@globalfocus.hu
http://www.globalfocus.hu/products.php?mgid=47
http://www.globalfocus.hu/products.php?mgid=47

