
47AUTOMA  8-9/2010

snímače a měřicí technika

Kalibrátor Beta 330 (obr. 1) s vestavěnou 
elektrickou tlakovou pumpou pracuje v roz-
sahu –0,1 až 1 MPa s přesností ±0,025 % FS. 
Operátor nastavuje požadovaný tlak pouhým 
stiskem tlačítka na panelu přístroje. Nejjem-
nější dostavení tlaku je prováděno manuálně 
Vernierovým ventilem. Pumpa pracuje v re-

žimu podtlaku i přetlaku. Prostým přepnutím 
ventilu je vzduch ze sestavy vysáván nebo do 
ní vtlačován.

Přehledný třířádkový displej konfigu-
ruje uživatel podle typu úlohy. Jednotlivé 
řádky displeje mohou zobrazovat následují-
cí veličiny: tlak měřený interním tlakovým 
snímačem, tlak měřený externím tlakovým 
snímačem, signál v mA na vstupu, signál 
v mA generovaný z přístroje (přístroj je zá-
roveň kalibrátorem miliampérové proudové 
smyčky), měřené napětí nebo teplotu zís-

Nové kalibrátory tlaku Martel  
pro provozní použití

kanou prostřednictvím připojeného teplo-
měru Pt100. Z výčtu je zřejmé, že Beta 330 
může fungovat nejen jako miliampérmetr, 
ale také jako zdroj miliampérového signá-
lu. Připojený převodník tlaku lze napájet 
přímo z přístroje, a není tudíž třeba použí-
vat externí zdroj. 

Kalibrátor Beta 330 může praco-
vat ve čtyřech tlakových rozsazích, 
a to ve dvou rozsazích absolutního 
tlaku, 0,2 a 1 MPa a dvou rozsazích 
diferenčního tlaku –0,1 až 0,2 MPa 
a –0,1 až 1 MPa. Další rozsahy lze 
doplnit prostřednictvím externích 
tlakových modulů, které dovolují 
volit z široké nabídky 28 rozsahů 
pro diferenční, absolutní a relativní 
tlak v rozpětí –0,1 až 70 MPa (di-
ferenční tlak) nebo 0,1 až 3,4 MPa 
(absolutní tlak). Sestava může být 
doplněna o další tlakové pumpy.

Hrozí-li v tlakových soustavách 
výskyt nečistot, je možné kalibrá-
tor chránit jednoduchým odlučova-

čem nečistot. Nečistota je zachycena v odlu-
čovači na vstupu kalibrátoru, a nehrozí tak 
jeho poškození.

Druhou novinkou letošního roku je digi-
tální manometr Beta Gauge PI Pro (obr. 2). 
Robustní digitální manometr se základní přes-
ností ±0,05 % FS disponuje rozsahy od 2 kPa 
do 103,5 MPa a od 0,1 do 2 MPa absolutního 
tlaku. Velký, kvalitně podsvícený displej do-
voluje číst hodnoty i v podmínkách snížené 
viditelnosti. Grafický indikátor v dolní části 
displeje poskytuje rychlou informaci o zatíže-

ní přístroje a zabraňuje tak překročení rozsa-
hu přístroje. Vlastní manometr je uložen v ro-
bustním pryžovém pouzdru, které jej chrání 
před případnými nárazy při manipulaci. Stan-
dardně je přístroj dodáván ve verzi pro použití 
v prostředí s nebezpečím výbuchu podle stan-

dardů CSA intrinsically safe, Class 1, Div. 2 
Groups A, B, C & D; ATEX; CE.

Pro snadné dosažení požadovaného tlaku 
je na výběr ze čtyř modelů tlakových pump 
firmy Easthillinstruments (–0,1 až 70 MPa), 
popř. lze systém doplnit o sadu hadic a rych-
lospojek pro snadné připojení kalibrovaného 
přístroje. Podrobnější informace si lze vyžá-
dat na adrese tectra@tectra.cz nebo nalézt na 
stránce www.tectra.cz.
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Obr. 2. Robustní digitální manometr Beta 
Gauge PI ProV

Obr. 1. Kalibrátor Beta 330 s připojeným odlučovačem 
nečistot

Martel Electronics je tradiční výrobce kalibrátorů pro výrobní procesy. Pro letošní rok 
doplnil svoji nabídku o novinky z oblasti provozní kalibrace tlaku. Jde o kalibrátor Beta 
330 s vestavěnou tlakovou pumpou, který lze chránit odlučovačem nečistot, a robustní 
digitální manometr Beta Gauge PI Pro.

• Měřicí, kalibrační a registrační technika. AC / DC, U, I, Ω, °C, Pa, tesla, newton, watt.
• Měření síly a krouticího momentu, určování mechanických vlastností materiálů.
• Procesní analyzátory vlhkosti, H2S, SO2 a spalin.
• Analýza elektrické sítě, měření výkonu, monitoring poruch, harmonická analýza.
• Měření a testování EMC,  magnetická měření.
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