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Fluke 729 automatikus  

nyomás kalibrátor 

MŰSZAKI ADATOK 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

A hordozható automatikus működésű nyomás 

kalibrátor egyszerűsíti a nyomás kalibrálást. 

A Fluke 729 automatikus nyomás kalibrátort kifejezetten a 

folyamat technikusokra gondolva tervezték meg, hogy 

egyszerűsítsék a nyomás kalibrálás folyamatát és gyorsabban 

lehessen pontosabb vizsgálati eredményekhez jutni. A  

szakemberek tudják, hogy a nyomás kalibrálás időigényes 

feladat, de a 729 minden eddiginél jobban megkönnyíti a 

munkát egy olyan villamos szivattyú alkalmazásával, mely 

automatikusan generálja és szabályozza a nyomást egy könnyen 

használható, robosztus, hordozható műszerrel. 

A 729, ez az ideális hordozható kalibrátor lehetővé teszi, hogy 

egyszerűen beüssünk egy kiválasztott nyomás értéket, és ezután 

a kalibrátor automatikusan felpumpálódik a kívánt beállítási 

pontra. Ezután a belső finombeállító szabályozás automatikusan 

stabilizálja a nyomást a kért értéken. 

A Fluke 729 automatikusan végigmér több nyomásvizsgáló 

pontot és automatikusan dokumentálja az eredményeket. A 

kalibrálás csak az induló- és végnyomásnak, a vizsgálati pontok 

számának és a tűrés értének beütéséből áll. A többit elvégzi a 

729. 

A beépített HART kommunikációs képességek lehetővé teszik 

HART távadó mA beállítását, könnyű HART konfigurációt és 

az alkalmazott 0% és 100% értékek beállításának képességét.     

A DPCTrack2 Calibration Management szoftverrel feltölthetők 

és kezelhetők a dokumentált kalibrációs eredmények, ezáltal 

könnyű lesz a műszerezettség kezelése, határidős vizsgálatok és 

jegyzőkönyvek létrehozása és a kalibrációs adatok kezelése. 

Három tartományból választhatunk: 2 bar, 10 bar és 20 bar. A 

Fluke 729 automatikus nyomás kalibrátorokat arra tervezték, 

hogy akkor és ott teljesítsenek, ahol, és amikor szükség van 

rájuk.                                               

 

 

FŐ NYOMÁS FUNKCIÓK: 

Nyomásforrás/szabályozás és mérés 

FŐ VILLAMOS FUNKCIÓK 

mA forrás, szimuláció és mérés. 

mA mérés 24 V huroktáplálással 

Mér Vdc-t és hőmérsékletet 

(Opcionális ellenállás hőmérővel)  

FLUKE CONNECT 

KOMPATIBILITÁS 

A Fluke Connect  mobil alkalmazással 

és asztali szoftver kompatibilitással a 

technikusok vezeték nélkül tudják  

monitorozni és  gyűjteni a mért és 

forrásnyomás értékeket. 
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Műszaki adatok   

 

A Fluke 729 fő jellemzői: 

• Automatikus nyomás generálás és 

szabályozás 20 bar-ig 

• Könnyen dokumentálható folyamat 

fedélzeti sablonokkal 

• Automatikus belső finom 

nyomásszabályozással 

• Mér, forrás és szimulálás 4-20 mA 

jeleken 

• 24V huroktáplálás a vizsgáló 

távadókhoz 

• Fényes két/három csatornás színes 

grafikus kijelző 

• HART kommunikáció HART okos 

távadók vizsgálatához 

• Beépített szivárgásvizsgálat vizsgáló 

elrendezések szivárgás 

mentességének ellenőrzésére 

• Robosztus hordozható kivitel 3 évi 

jótállással  

• Fluke Connect App kompatibilitás 

• Hőmérsékletmérés opcionális 

720RTD mérőfejjel 

• Vdc mérés 1Vdc…5Vdc kimenetű 

távadóknál 

• Kompatibilis a 700 és 750 sorozatú 

nyomás modulokkal 

• Dokumentált vizsgálati eredmények 

feltöltése a DPCTrack2  Calibration 

Management szoftverrel 

• Újszerű, félkemény, terepi munkára 

tervezett hordtáska  

 

 

Automatikus nyomás generálás és szabályozás 20 

bar-ig. Egy nyomásérték bevitelét követően a 729 

automatikusan felpumpálódik a kívánt nyomásra. Egy 

vizsgáló sablon betöltése után a 729 automatikusan 

felpumpálódva dokumentál egy több ponton elvégzett 

kalibrációs vizsgálatot. 

Könnyű kalibráció dokumentálása távadókhoz és 

kapcsolókhoz kidolgozott sablonok használatával. 

Gépeljük be a kezdeti és végső vizsgáló nyomás 

értékeket és a vizsgált pontok számát. A többit elvégzi a 

729 dokumentálva az alkalmazott nyomást, a mért mA-t 

és hiba %-ot minden vizsgált pontra. A fényes, grafikus 

kijelző a tűréshatáron túlnyúló eredményeket pirossal 

jelöli. 

Automatikus belső finom nyomásbeállítás segít a 

tömlő és a vizsgáló összeállítás kisebb szivárgásainak 

kompenzálásában. Nincs szükség nóniusz kézi 

forgatására a szivárgás kompenzálásához, kiiktatva 

ezzel a kézi szivattyúzást és az elrendezés kézi 

finombeállítását. 

HART kommunikáció lehetővé teszi a HART nyomás 

távadók esetén a mA kimenet beszabályozását, az 

alkalmazott értékekhez történő beszabályozást, és a 

nyomásnullázás beszabályozását. Ezen kívül 

végrehajthatók egyszerűbb konfigurálási feladatok, mint 

a távadó címke, mértékegység és tartomány 

megváltoztatása 

Más támogatott HART parancsok magukba foglalják a 

rögzített mA kimenet beállítását hibakereséshez, 

leolvasó eszközök konfigurálását és változók és leolvasó 

eszközök diagnosztikáját. 

Méri a mA jeleket a távadó kimenetén, forrásként 

szolgál mA jelekhez és szimulálja azokat I/Ps és 

egyéb mA hurok eszközök vizsgálatához. Tartalmaz egy 

24 V-os tápegységet a szabályozó rendszerről lekötött 

távadók táplálásához azok önálló vizsgálatánál. 

Robosztus hordozható kivitel és 3 éves jótállás 

különbözteti meg a 729-et a legtöbb egyéb nyomás 

kalibrálóktól. A 729 –et 1 méteres ejtegetési 

vizsgálatnak vetik alá így aztán alkalmas terepi 

műszerezési és kalibrálási vizsgálatok végzéséhez 

Fluke Connect kompatibilitás lehetővé teszi a 

felhasználó számára táv monitorozás végzését a 

FlukeConnect mobil app használatával és a nyomás 

mérések és adatgyűjtő események tárolását. Osszuk meg 

a méréseket ShareLive video hívásokkal és email-ekkel.  

Mérjünk hőmérsékletet az opcionális 720RTD 

mérőfejjel biztonságos átvitelű kalibráláshoz. 

Mérjünk nyomást a hagyományos 700-as sorozatú és 

az új 750 sorozatú nyomás modulokkal, ha különböző 

méréstartományra, vagy felbontásra van szükség. 

Többnyelvű támogatás. Válasszunk nyelvet a műszer 

beállítási készletből. A Hart kommunikáció angol 

nyelvű. 

Félkemény hordtáska terepi használatra az alkatrészek 

tárolására alkalmas kialakítással. 
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Villamos jellemzők 

Minden jellemző a tartomány 110%-ig érvényes, kivéve a 24 mA forrás és szimulálást , ami a 

tartomány 100%-áig érvényes 

Tartományok 

mA mérés, forrás és szimuláció 0…24 mA 

V dc mérés 0 Vdc…30 Vdc 

Felbontás 

mA dc forrás, szimuláció és mérés 1 μA 

Feszültség dc mérés 1 mV  

Pontosság 0,01 % +/- LSD az összes tartományra (23+/-5oC) 

Stabilitás 20 ppm teljes skálán /oC -10 oC tól + 18 oC ig és 28 
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oC tól 50o  C ig 

Hurok megfelelőségi feszültség 24V dc @ 20 mA 

mA szimuláció külső feszültség követelmény 12V dc…30V dc 

Hőmérsékletmérés 100 ohm Pt (385) ellenállás 

hőmérő 

-50 oC…150 oC 

Hőmérséklet felbontás 0,01 oC 

Hőmérséklet pontosság +/- 0,1 oC +/- 0,25 oC kombinált bizonytalanság 720 

RTD mérőfej használatával 

Meghajtás képesség 1200 ohm HART ellenállás nélkül, 950 ohm belső 

HART ellenállással 

Általános jellemzők 

Mechanikai jellemzők 

Méretek 7 cm x 27,94 cm x17,27 cm 

Tömeg 2,95 kg 

Védettség  IP54 

Környezeti jellemzők 

Üzemi hőmérséklet -10 oC…50 oC mérésnél, -0 oC…50 oC nyomás 

szabályozásnál 

Üzemi hőmérséklet elemmel -10 oC…40 oC 

Az akku csak 40 oC-ig töltődik fel 

Tárolási hőmérséklet -20 oC…60 oC 

Tengerszint feletti magasság 3000 m 

Tárolási magasság 13000 m 

Rádió üzem ( csak 729FC) 

Rádió frekvenciás jóváhagyás  

Frekvencia tartomány 2412 MHz…2462 MHz 

 

 


