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Calibrator de presiune - HX600BQT 
 

 
Descriere generală: 
Calibratorul inteligent de presiune tip HX600BQT (mediu aer), cu game de 
presiuni negative şi pozitive, este un instrument portabil. El poate fi folosit 
pentru calibrare la unele manometre de uz general sau de precizie, switch-
uri de presiune, traductoare de presiune, transmittere de presiune, etc., 
atât pentru presiuni negative sau pozitive cât şi  diferenţiale. Acesta oferă o 
acurateţe înaltă şi poate fi folosit pe scară largă în aplicaţii de putere, 
măsurare, în industria chimică, petrolieră, metalurgică, militară precum şi 
în alte domenii specifice. 
  
 
 
 
 
Specificaţii tehnice: 

• Creşterea  presiunii cu: -1~12~25~40 bar (funcţie de cererea utilizatorului); 
• Stabilitate: mai bună de 0.05%F.S.; 
• Gamă de masurare a presiunii: -0.98÷100bar (modulul gamei opţional) cu acurateţe de  0.05%F.S.; 
• Curent măsurat: 0÷25mA cu acurateţe de 0.02%RD+0.005%F.S ; 
• Tensiune măsurată: 0÷25V cu acurateţe de 0.02%RD+0.005%F.S ; 
• Sensibilitate Switch: 5~12V; 
• Ieşire DC: DC24V (≤30mA) cu acurateţe de 1%F.S.; 
• 8 unităţi de conversie de presiune în funcţie de cererile utilizatorlui; 
• Ecran LCD 5 digiţi cu fundal albastru  şi funcţie de iluminare; 
• Recunoaştere automată a gamei de presiune, baterie de backup cu încărcător; 
• Variaţie a câştigului automată sau manuală între presiune, curent şi tensiune; 
• Comunicaţie: RS232 (opţional software de calibrare on-line); 
• Non-compact Omron switch presat; 
• Mediu de emisie a presiunii: aer; 
• Interfaţă de ieşire: M20x1.5; 

 
Caracteristicii:  
- disponibilitate de măsurare digitală pentru mai multe module de presiune cu gamă de schimbare; 
- dotare cu pompă manuală pneumatică, display cu lumină, gabarit redus; 
- calibrator portabil încasetat cu percutare excentrică  şi  presiune crescută; 
- se poate folosi pe scară largă în ateliere, fabrici precum şi laboratoare; 
 
Dimensiuni(LxWxH): 300mm×230mm×250mm;     Greutate: 3kg;        
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