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1. Informações gerais
1. Informações gerais
■■ O calibrador de pressão descrito no manual de instruções foi concebido e fabricado

utilizando as tecnologias mais modernas. Todos os componentes estão sujeitos
de critérios estritos de qualidade e meio ambiente durante toda a produção. Todos
nossos sistemas de gestão estão certificados de acordo com as normas ISO 9001 e
ISO 14001.

■■ Este manual de instruções contém informações importantes relativas à utilização do

instrumento. O cumprimento de todas as instruções de segurança e de trabalho é
condição essencial para garantir um trabalho seguro.

■■ Observe os regulamentos relevantes da prevenção de acidentes locais e

regulamentos de segurança gerais para a faixa de uso do instrumento.

■■ As instruções de operação fazem parte do produto e tem de estar junto ao

instrumento na proximidade imediata e permanentemente à disposição do pessoal
qualificado a qualquer momento.

■■ O pessoal qualificado tem de ter lido cuidadosamente e compreendido o manual de

instruções antes de dar início a qualquer trabalho.

■■ A responsabilidade do fabricante anula-se no caso de danos causados na utilização

do produto contra ao uso pretendido, não conformidade com estes instruções de
operação, atribuição de pessoal insuficientemente qualificado ou alterações não
autorizadas ao instrumento.

■■ Os termos e condições gerais contidos nesta documentação de venda devem ser

aplicadas.

■■ Sujeito a alterações técnicas.
■■ Calibrações de fábrica / calibrações DKD/DAkkS seguem padrões internacionais.
■■ Para mais informações:

- Página da Internet:
- Folha de dados aplicável:
- Engenharia de aplicação:
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1. Informações gerais / 2. Segurança
Explicação de símbolos
AVISO!
... indica uma situação de perigo em potencial que pode resultar em
sérios ferimentos ou morte, se não evitado.

PT

CUIDADO!
... indica uma situação de perigo em potencial que pode resultar em leve
ferimentos, danos ao equipamento ou meio ambiente, se não evitado.
Informação
... aponta dicas úteis, recomendações e informações para utilização
eficiente e sem problemas.
PERIGO!
...indica perigos causado pela corrente elétrica. Se as instruções de
segurança não forem seguidas, existe risco de danos graves ou fatais.

2. Segurança

12/2015 PT based on 11/2012 EN/DE

AVISO!
Antes de iniciar à instalação, colocação em funcionamento e operação,
certifique-se de que foi selecionado o sensor de pressão de referência
adequado em termos de faixa de medição, modelo e condições de
medição específicas.
A não observação pode resultar em sérios ferimentos e/ou danos ao
equipamento.
Mais instruções de segurança podem ser encontrado nos capítulos
individuais destas instruções de operação.
2.1 Uso previsto
Este calibrador de pressão é utilizado como padrão de calibração para vários
instrumentos de medição de pressão.
Instruções de operação WIKA, modelo CPH7600
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2. Segurança
O instrumento foi concebido e produzido exclusivamente para ser utilizado no âmbito
da finalidade aqui descrita.
As especificações técnicas destas instruções de operação devem ser observadas. Uso
inadequado ou operação do transmissor de pressão fora das especificações técnicas,
o instrumento precisa ser removido da operação imediatamente e inspecionado por um
engenheiro autorizado pela WIKA.
Utilize instrumentos de medição de precisão com o cuidados adequados (proteja-o de
umidade, impactos, fortes campos magnéticos, eletricidade estática e temperaturas
extremas, não insira quaisquer objetos no instrumento ou orifícios). Plugues e
conectores devem ser protegidos contra contaminação.
Na hipótese de o instrumento ser transportado de um ambiente resfriado para
outro aquecido, a formação de condensação pode resultar no mau funcionamento
do instrumento. Antes de colocá-lo novamente em operação, aguarde até que sua
temperatura se equilibre com aquela do ambiente.
O fabricante não será responsável por qualquer reclamação baseado no uso contrário
ao uso pretendido.
2.2 Qualificação do pessoal
AVISO!
Risco de ferimentos deve ser qualificação insuficiente!
Utilização inadequada pode resultar em ferimentos ao pessoal e danos
ao equipamento.
As atividades descritas nestas instruções de operação somente podem
ser executadas por pessoal qualificado que possuem as qualificações
necessárias descritas abaixo.
Pessoal qualificado
Pessoal qualificado pode ser entendido como o pessoal que, baseado em seu
treinamento técnico, conhece de medição e tecnologia de controle, e na experiência
e conhecimento das especificidades técnicas e normas regulamentadoras de seu
país de atuação, padrões e diretrizes atuais, é capaz de executar o trabalho descrito e
reconhecer de forma autônoma perigos potenciais.
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2. Segurança
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2.3 Perigos especiais
AVISO!
■■ Não utilize uma tensão maior do que a tensão especificada do
instrumento. Veja capítulo 3 "Especificações".
■■ Certifica-se que os sensores de teste nunca fiquem em contato com
uma fonte de energia quando os cabos estiverem conectados à
corrente de terminal.
■■ Não utilize o calibrador quando danificado. Antes da utilização
verifique se o instrumento possui danos ou se partes plásticas estão
faltando. Tome cuidado com a isolação dos conectores.
■■ Selecione a função e a faixa de medição correta para a medição.
■■ Observe as condições de operação conforme capítulo
3 "Especificações".
■■ Sempre utilize o calibrador de pressão dentro dos limites de
sobrepressão.
■■ Para garantir a utilização livre de problemas, somente utilize o
instrumento com a alimentação das baterias. Somente utilize o
carregador para carregar as baterias do instrumento.
■■ Inspecione os cabos de teste para danos na isolação ou metais
expostos. Verifica a continuidade dos cabos. Cabos danificados
devem ser substituídos antes da utilização do instrumento.
■■ Quando utilizando sensores de teste, nunca toca os contatos do
sensor. Mantenha seus dedos atrás da proteção de dedos do sensor
de teste.
■■ Primeiro conecte o condutor neutro e depois o condutor de fase.
Quando desconectando, remove o condutor de fase primeiro.
■■ Não utilize o instrumento se este não estiver funcionando
corretamente. A proteção do instrumento pode ter sido prejudicada.
Se estiver em dúvida, peça a um especialista qualificado para
verificar o instrumento.
■■ Não utilize o instrumento em áreas com gases explosivos, vapores
ou poeira.
■■ Na medição de pressão, verifique se o processo está desligado e
despressurizado antes de conectar ou desconectar o módulo de
pressão do calibrador.
■■ Desconecta os cabos de teste antes de alternar entre as funções
medição e generação.
■■ Para evitar possíveis danos ao instrumento ou ao equipamento em
teste, utilize os sensores corretos, a função correta e a faixa de
medição correta para a medição.
■■ Quando conectar um adaptador à rosca NPT do calibrador, material
de vedação apropriado deve ser utilizado para garantir a vedação
(por exemplo, fita de PTFE).
Instruções de operação WIKA, modelo CPH7600
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2. Segurança
PERIGO!
Perigo de morte por corrente elétrica
Ao contato com o condutor de fase existe perigo de morte.
■■ Carregando com uma fonte de alimentação com defeito (por
exemplo, curto-circuito entre a tensão de alimentação e a tensão de
saída) pode resultar em tensões muitas perigosas à vida.
■■ Somente utilize a fonte de alimentação permitida pela WIKA para o
calibrador de pressão, modelo CPH7600.
■■ Somente utilize um carregador totalmente funcional (sem defeitos).

PT
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O operador pode estar em risco quando, por exemplo
■■ o instrumento tem danos visíveis.
■■ o instrumento não está funcionando como especificado.
■■ o instrumento estava armazenado em condições inadequadas por um período
extendido.
No caso de dúvidas, por gentileza, envie o instrumento ao fornecedor para conserto ou
manutenção.

8

Instruções de operação WIKA, modelo CPH7600

2. Segurança
2.4 Identificações, marcações de segurança
Etiqueta do produto

PT

Para explicação
do símbolo, veja
abaixo.
Faixa de pressão
Exatidão

Sinal de entrada
Sinal de saída
Alimentação

Para explicação
do símbolo, veja
abaixo.
Data de fabricação

Nº de série

Explicação de símbolos
Antes de montar e aprovar o instrumento, esteja certo de que você leu
as instruções de operação!

12/2015 PT based on 11/2012 EN/DE

CE, Comunidade Européia
Instrumentos com este símbolo cumprem com a diretriz relevante da
Europa.
Esta marcação no instrumento indica que o instrumento não pode ser
descartado no lixo doméstico. O descarte deve ocorrer pelo retorno ao
fornecedor ou instituições municipais (veja diretriz da UE 2002/96/CE).

Instruções de operação WIKA, modelo CPH7600
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3. Especificações
3. Especificações
Faixa de medição
Pressão

Pressão relativa

-0,8 ... +20 bar

Pressão de rompimento

135 bar 1)

Limite de sobrepressão
Exatidão

Resolução

Compensação de temperatura
Coeficiente de temperatura
Corrente

40 bar 1)

0,025 % da leitura ±0,01%FE
5 dígitos

15 … 35 °C

0,002 % do span/°C fora de 15 ... 35 °C

Faixa de medição

0 … 24 mA (carga máx. 1.000 Ω)

Exatidão

0,015 % da leitura ±2 µA (geração e leitura)

Resolução
Tensão

1 µA

Faixa de medição

DC 0 … 30 V

Exatidão

0,015 % da leitura ±2 mV (medição)

Resolução

1 mV

1) Pressão máxima para a tubulação interna: 40 bar

Base do instrumento
Alimentação de pressão
Conexão de pressão
Fluídos compatíveis
Saída

pressão máxima para geração de pressão integrada: 20 bar
pressão máxima através alimentação de pressão externa: 7 bar
1/8 NPT (fêmea)
gases limpos, secos, não-corrosivos, e gases compatíveis com
silício, Pyrex, RTV, ouro, cerâmica, níquel e alumínio

Fonte de tensão

DC 24 V

Tipo de bateria
Vida útil da bateria
(completamente carregada)

bateria recarregável NiMH, 16 VDC
aprox. 50 horas (somente medição ou com alimentação de
pressão externa)
125 ciclos de bomba até 20 bar
300 ciclos de bomba até 10 bar
1.000 ciclos de bomba até 2 bar

Alimentação

Condições de ambiente
Temperatura de operação
Temperatura de
armazenamento
Umidade relativa
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-10 … +50 °C
-20 … +60 °C
35 ... 85 % UR (sem condensação)
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3. Especificações
Maleta
Material
Maleta
Painel frontal
Proteção
Dimensões
Peso

Resina NK-7TM
Alumínio
IP 67 (maleta fechada)
IP 40 (maleta aberta)
387,4 x 304,8 x 177,8 mm (15,25 x 12 x 7")
aprox. 7 kg (15,5 lbs.)

PT

Aprovações e certificados
Conformidade CE
Diretiva EMC
Certificado
Calibração

2004/108/CE, EN 61326 emissão (grupo 1, classe B) e imunidade à interferência (equipamento portátil)
certificado de calibração 3.1 conforme DIN EN 10204
Opção: certificado de calibração CGCRE-INMETRO

Para outras aprovações e certificados, veja o site.

Faixas de pressão disponíveis e resoluções
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Faixa de pressão e fatores

Unidade
psi
bar
mbar
kPa
MPa
kg/cm²
cmH2O (4 °C)
cmH2O (20 °C)
inH2O (4 °C)
inH2O (20 °C)
inH2O (60 °F)
mmHg (0 °C)
inHg (0 °C)

Pressão relativa
Limite de sobrepressão
Pressão de rompimento
Fator de conversão
1
0,06894757
68,94757
6,894757
0,00689476
0,07030697
70,3089
70,4336
27,68067
27,72977
27,70759
51,71508
2,03602

-0,8 ... +20 bar
40 bar
135 bar
300,00
20,684
20.684
2.068,4
2,0684
21,092
21.093
21.130
8.304,2
8.318,9
8.312,3
15.515
610,81

Veja a folha de dados da WIKA CT 17.01 e a documentação do pedido para mais
informações.
Instruções de operação WIKA, modelo CPH7600
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3. Especificações
Dimensões em mm (polegadas)

253,4 mm (9,98")

PT

368,5 mm (14,51")

158 mm (6,22")

104 mm
(4,11")
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390 mm (15,36")

308 mm (12,13")

172 mm (6,76")

4. Projeto e funcionamento
4. Projeto e funcionamento
4.1 Descrição
A Wally Box III (CPH7600), terceira geração das consagradas maletas Wallace, é uma
maleta de calibração de pressão compacta e portátil. Desenvolvida para a utilização
em campo assim como para testes em manutenção e calibrações em laboratórios de
metrologia. A maleta é equipada com dois sistemas de pressão operando de forma
independente.
Um sistema pneumático foi projetado para ser conectado a uma fonte de pressão
externa, enquanto a pressão do segundo sistema é gerada internamente, através de
uma bomba elétrica. Isso permite ao usuário realizar diferentes testes e calibrações,
independente de alimentação ou fonte de pressão externa.
4.2 Escopo de fornecimento

■■ Wally Box III modelo CPH7600
■■ Manual de instruções
■■ Cabos de teste

■■ Mangueira de calibração com conexões ⅛NPT (rosca macho)
■■ O conjunto de adaptadores consiste de:

-⅛NPTfêmeapara¼NPTfêmea
-⅛NPTfêmea para¼BSPfêmea
-⅛NPTfêmea paraG½fêmea
■■ Fita PTFE (veda rosca)
■■ Carregador de bateria
■■ certificado de calibração 3.1 conforme DIN EN 10204
Comparar material fornecido com a nota de entrega.
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4.3 Fonte de tensão
Carregando a bateria
Para evitar medições incorretas, recarregue a bateria do instrumento assim que o
indicador de bateria aparecer. Se a bateria descarregar totalmente, o instrumento
desligará automaticamente.
Somente utilize a fonte de alimentação permitida pela WIKA para o
calibrador de pressão modelo CPH7600.

Instruções de operação WIKA, modelo CPH7600
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4. Projeto e funcionamento
4.4 Conexão de pressão

PT

Item de teste

0 ... 8,3 bar
Fonte de ar comprimido
(Figura: Alimentação de pressão através ar comprimido externo)

Item de teste

-0,8 ... +20 bar

(Figura: Medição de pressão)
14
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(Figura: Alimentação da pressão através bomba elétrica integrada)

4. Projeto e funcionamento
4.5 Teclado
1

PT
2
3

6

4
5

1) Teclas de funções
Configuração do instrumento
2) Tecla HOME
Volta ao menu principal
3) Setas
Controle da geração/leitura de corrente, ajuste do limite da bomba e % de erro
4) Tecla ZERO
Zerar a medição de pressão

12/2015 PT based on 11/2012 EN/DE

5) Tecla BOMBA
Início da operação de bomba
6) Tecla ON/OFF
Ligando e desligando o instrumento

Instruções de operação WIKA, modelo CPH7600
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5. Transporte, embalagem e armazenamento
5. Transporte, embalagem e armazenamento
5.1 Transporte
Verifique se o calibrador de pressão apresenta algum dano que possa ter sido
provocado durante o transporte. Quaisquer danos evidentes têm de ser imediatamente
reportados.
5.2 Embalagem
A embalagem só deve ser removida logo antes da utilização.
Guarde a embalagem, uma vez que servirá de protecção durante o transporte (p. ex.,
mudança do local de instalação, envio para reparos).
5.3 Armazenamento
Condições admissíveis no local de armazenamento:

■■ Temperatura de armazenamento: -20 ... +60 °C

■■ Umidade: 35 ... 85% de umidade relativa (sem condensação)

Evite a exposição aos seguintes fatores:
■■ Luz solar direta ou proximidade de objetos quentes
■■ Vibrações mecânicas, choques mecânicos (choques na sequência de movimentos
bruscos)
■■ Fuligem, vapor, pó e gases corrosivos
■■ Ambiente potencialmente explosivo, atmosfera inflamável
Armazene o calibrador de pressão na embalagem original em um lugar que atenda as
condições listadas acima. Se a embalagem original não estiver disponível, embale e
armazene o instrumento como descrito abaixo:
1.Embale o instrumento em uma película plástica antieletrostática.
2.Coloque o instrumento na embalagem entre materiais que absorvam choques.
3.Se armazenado por um período longo (mais de 30 dias), coloque um saco de
dessecante dentro da embalagem.
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6. Colocação em funcionamento, operação
6. Colocação em funcionamento, operação
Tão logo o calibrador de pressão esteja ligado – pressionando-se a tecla ON/OFF, o
instrumento iniciará um de rotina auto-teste . Durante o processo, o display indicará
a versão atual do firmware, o estado do desligamento automático e a faixa do sensor
de pressão interno. O calibrador precisa de, no máximo, 5 minutos de preparação
até atingir sua exatidão especificada. Grandes mudanças na temperatura ambiente
resultam em um período de preparação mais longo. O indicador de pressão do
calibrador deve ser zerado antes de iniciar a medição.
6.1 Display do calibrador
O display do calibrador é dividido em duas seções: a barra de menu (localizada no
parte baixo do display) é utilizada para acessar o sistema de menus. O display principal
(o restante do display) consiste de até três subdivisões para o processo da medição.
Estas subdivisões são chamadas UPPER, MIDDLE e LOWER neste documento.
Figura 1 mostra a divisão dos diferentes campos do display, os quais são descritos na
tabela seguinte.
1
3
2

12/2015 PT based on 11/2012 EN/DE

Figura 1: Display
1)

Unidades de pressão
Indicador da unidade de pressão (13 unidades de pressão selecionáveis)

2)

Display da faixa
Indicação da faixa de 4 ... 20 mA (somente para funções mA e mA saída de
corrente)

3)

Parâmetro primário
Indicação dos parâmetros de medição atuais

Instruções de operação WIKA, modelo CPH7600
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6. Colocação em funcionamento, operação
6.1.1 Funcionalidade do display principal
Existem três opções para este menu: "MENU", {display ativo}, e "LIGHT".

PT
6.1.1.1 Utilizando a opção "MENU"
A opção "MENU" é a entrada para todos os demais menus.
6.1.1.2 Utilizando a opção {display ativo}
O {display ativo} é visualizado através da opção central do menu localizado no display
principal. É utilizado para selecionar a indicação no display para que a tecla ZERO
possa ser utilizada.
6.1.1.3 Utilizando a opção "LIGHT"
A luz de fundo pode ser ligado ou desligado com esta tecla.
6.1.2 Funcionalidade do menu principal
Existem três opções para este menu, CONFIG ,{display ativo}e MORE .O menu
principal é o menu básico para o display.

6.1.2.2 Configurando os parâmetros do {display ativo}
Para configurar os parâmetros do {display ativo}, selecione a opção "CONFIG" e abra o
menu das configurações.

18
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6.1.2.1 Configurando o {display ativo}
O {display ativo} é visualizado através da opção central do menu no display principal.
Pressionando a tecla F2 você pode mudar entre o {display ativo}.

6. Colocação em funcionamento, operação
A opção "SELECT" mudará entre as opções para cada parâmetro. O primeiro
parâmetro é "MODE". Como a voltagem, corrente e teste do pressostato utilizam os
mesmos cabos,não é possível o uso de mais de uma dessas funções simultaneamente.
A possibilidade de escolher uma função depende o que já está selecionado na outra
função do display. A opção "NEXT" é utilizada para mudar para o segundo parâmetro.
Somente a opção pressão tem um segundo parâmetro.
Em qualquer seção do display, as seguintes opções são disponíveis:
P[1] = sensor de pressão integrado
[EXT] = pressão com módulo de pressão externo
P[1] ST = teste de pressostato usando sensor integrado
[EXT] ST = teste de pressostato com módulo de pressão externo
Funções de corrente são disponíveis somente no display inferior.
mA measurement = medição da corrente sem alimentação de energia
mA w/24V = medição da corrente com alimentação de energia
mA Source = fonte da corrente
mA sim = mA simulação utilizando uma fonte externa do instrumento a ser testado
VOLT = medição da voltagem
A tabela seguinte mostra quais funções estão disponíveis simultaneamente.
Um "--" em uma coluna significa que a opção no display ativo não pode ser
selecionada se a opção naquela linha está em uso em outra seção do display.

12/2015 PT based on 11/2012 EN/DE

Outros displays

P[1]
P[1]
[EXT]
P[1] ST
[EXT] ST
mA
mA-loop
Volt









Display ativo
P[1] [EXT]
[EXT]
ST
ST






--
--
--
--
--

mA

mA-loop

Volt

RTD



--
---



---
--



----









6.1.2.3 Acessando outros menus
Para acessar outros menus, selecione a opção "MORE" no menu principal.
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6. Colocação em funcionamento, operação

6.3 Utilizando a função "ZERO"
Quando a tecla ZERO é pressionada, o calibrador irá zerar o {display ativo}, desde que
um modo de pressão esteja selecionado e a pressão esteja no limite do zero. Os limites
de zero ficam entre 5 % do fundo da escala do sensor selecionado. Se o display indicar
"OL" a função zero não funcionará.
A tecla ZERO é somente utilizada para pressão.

6.3.1 Módulo externo de pressão (não absoluta)
Quando um módulo de pressão estiver selecionado no {display ativo} e a tecla ZERO
estiver pressionada, o calibrador subtrai a leitura atual do valor de saída. Os limites zero
estão entre 10 % do fundo da escala do sensor selecionado. Se o display indica "OL" a
função zero não funcionará.
6.3.2 Módulo externo de pressão (absoluta)
Quando um módulo de pressão estiver selecionado no {display ativo} e a tecla
ZERO estiver pressionada, o calibrador indica o usuário que o pressão da referência
barômetrica estiver inserido. Para isto as setas devem ser utilizadas. O orifício do
sensor deve ser aberto (ventilado) para à atmosfera quando este processo está
executado.

6.4 Outras funções controladas pelo menu
Existe mais 10 submenus que podem ser acessados através da opção "MORE" no
menu principal. Um submenu contém três opções. A primeira opção é única para esta
função. A segunda e terceira opção sempre são as mesmas. A opção "NEXT" levará
para o próximo submenu e "DONE" voltará ao menu principal.
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6.2 Utilizando a luz de fundo
A luz de fundo é controlada na opção "LIGHT" no menu principal. A luz é ligada ou
desligada quando a tecla F3 é pressionada.

6. Colocação em funcionamento, operação
No último submenu a função "NEXT" voltará ao menu principal. A estrutura detalhada
do menu pode ser encontrada no capítulo 6.6 "Estrutura do menu".
Observe os nomes:
Se um 'submenu' contém mais subdivisões, a partir deste ponto eles estão referidos
como {função} menu principal. Por exemplo, o submenu do menu "CONTRAST" estará
referido como menu principal "CONTRAST". Caso contrário ele seria referido como
menu de {função}.
6.4.1 Configuração do contraste
Escolher o menu "CONTRAST" do menu principal CONTRAST para acessar
"configuração do contraste"

Utilize as teclas F2 e F3 para alterar o contraste do display como desejada e utilize a
tecla "DONE" para voltar ao menu principal.
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6.4.2 Travando e destravando configurações
Utilize a opção "LOCK CFG" ou "UNLOCK CFG" para travar ou destravar a
configuração do display.

Quando a opção "LOCK CFG" for escolhida, o menu voltará ao menu principal e a
opção "CONFIG" no menu principal indica que está travado. Também, todos os outros
menus estão travados com exceção dos menus "MIN/MAX", "Configuração do
contraste" e "UNLOCK CFG". Quando a opção "UNLOCK CFG" for escolhida, a
configuração é destravada e o menu do display voltará para o póximo submenu.

Instruções de operação WIKA, modelo CPH7600
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Utilize a tecla "SAVE" para salvar as configurações, "RECALL" para recuperar as
configurações ou "DONE" para voltar ao menu principal.

Se "SAVE" ou "RECALL" está selecionado, utilize as setas para escolher o local de
memória. Em seguida utilize a opção "SAVE" para salvar as configurações atuais no
local escolhido ou utilize a opção "RECALL" para recuperar as configurações no local
de memória. O menu do display automaticamente voltará ao menu principal.

6.4.4 Configurando os parâmetros de desligamento automático
Após algum tempo o calibrador desligará automaticamente; esta função também
pode ser desativada. Utilize a opção "AUTO OFF" para configurar os parâmetros do
desligamento automático.

Utilize os botões F2 e F3 para configurar o tempo em que o calibrador desligará
automaticamente, ou desativar o desligamento automático quando selecionando "0".
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6.4.3 Salvando e recuperando configurações
O calibrador salva todas as configurações atuais automaticamente e voltará para as
últimas configurações ao início. Adicionalmente, cinco outras configurações estão
disponíveis através o menu "SETUPS". Selecione a opção "SETUPS" no submenu.

6. Colocação em funcionamento, operação
Utilize a opção "AUTO OFF DONE" para salvar os parâmetros e voltar ao menu principal.
O tempo do desligamento automático e reiniciado quando a tecla está pressionada.

PT

6.4.5 Ativando e desativando o display
Utilize a opção "DISPLAY" no menu principal 'Display selection' para acessar o menu
de ativação do display.
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A tecla F2 pode ser utilizada para selecionar o display desejado. A opção "ON/
OFF" liga ou desliga o display ativo. O display ativo e o status atual ON/OFF" são
visualizados no parte inferior do display.

Escolher a opção "DONE" para salvar as alterações e voltar ao menu principal.
Quando um display está desativado a configuração é memorizada. Tão logo o display
está ativado, a configuração é verificada com os outros displays ativados. Se existir
qualquer conflito entre as configurações, a configuração do display escolhido será
alterada para evitar este conflito. Se os três displays forem desativados, o display
inferior será ativado automaticamente.
6.4.6 Amortecimento
O amortecimento pode ser ligado ou desligado utilizando a seção "DAMPING"
do menu. Quando a função de amortecimento está ligado, o display do calibrador
visualizará a média das últimas dez medições. O calibrador faz cerca três leituras por
segundo.
Instruções de operação WIKA, modelo CPH7600
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6.4.8 Resistência HART™
Uma resistência HART™ interna de 250 Ω pode ser ligada quando o calibrador está
operando no modo "medição mA 24 V". Isso permite que um comunicador HART pode
ser conectado através os terminais mA e elimina a necessidade de uma resistência
externa.
Quando a resistência HART™ está ativada, a carga máxima é 750 Ω.
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6.4.7 Limite da bomba
Para evitar sobrepressão dos itens de teste sensíveis, uma pressão máxima (limite da
bomba) pode ser configurada. Nesta configuração, utilize as setas para configurar a
pressão máxima.
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6.5 Estrutura do menu
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6.6 Primeira utilização e diferentes modos de operação
O modelo CPH7600 calibrador de pressão é fornecido com uma mangueira de
calibração especial de baixa volume para disponibilizar a geração e estabilização de
pressão mais rápida. Incluido no fornecimento estão conectores de mangueira "Quickfit" e vários adaptadores. É recomendado a utilização desta mangueira para alcançar
o melhor resultado. Tão logo as conexões estejam instaladas e o calibrador está
conectado ao item de teste, o calibrador estará pronto para a utilização.
O calibrador oferece 3 modos de operação.
6.6.1 Alimentação de pressão através ar comprimido externo
Gire a maçaneta "MAIN SELECTOR" à esquerda para P2. O calibrador pode ser
alimentado com ar comprimido externo de máx. 8,3 bar na conexão de pressão P1.
Através a válvula para a controle de pressão "REGULATOR", ar comprimido até máx.
7 bar está alimentando o calibrador na conexão de pressão P2, com a qual o item
de teste está conectado. Girando a válvula para o controle de pressão no sentido
anti-horário a pressão no sistema está aumentada; no sentido horário a pressão está
reduzido. Simultaneamente o calibrador mede a pressão e indica a mesma no display.
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6.6.2 Alimentação da pressão através bomba integrada
Gira a maçaneta "MAIN SELECTOR" ao meio para P3. O calibrador pode agora gerar
pressão através da bomba elétrica integrada pressionando-se a tecla correspondente.
Antes de gerar pressão, verifique se a bomba deve gerar pressão "PRESSURE"
ou vácuo "VACUUM". Com o botão de ajuste fino "FINE AJUSTMENT", a pressão
desejada pode ser ajustada com alta exatidão. Acima do botão de ajuste fino está a
válvula de respiro "VENT". Utilizando a mesma, a pressão do sistema pode ser aliviada
totalmente.
Pressionando-se a tecla da bomba "PUMP" a pressão é aplicada à conexão de
pressão P3, ao qual o item de teste deve estar conectado. Tão logo a tecla "PUMP"
é pressionada, a pressão começa a ser gerada Assim que a tecla "PUMP" deixa de
ser pressionada, a bomba irá parar. Após a bomba parada, a pressão estabilizará
em alguns segundos. Com o botão de ajuste fino "FINE AJUSTMENT", a pressão
desejada pode ser configurada com alta exatidão. Simultaneamente o calibrador mede
a pressão e indica o valor no display. A bomba integrada pode gerar pressão de -0,8 ...
+20 bar.
6.6.3 Medição de pressão com sensor integrado
Gira a maçaneta "MAIN SELECTOR" à direita para P4. O calibrador mede pressão de
-0,8 ... +20 bar, qual seria aplicado à P4.
Instruções de operação WIKA, modelo CPH7600
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CUIDADO!
A aplicação de pressão inadequada pode causar danos aos sensores
de pressão e/ou causar ferimentos ao pessoal envolvido. Para uma
melhor compreensão quanto a sobrepressão e pressão de rompimento,
siga as especificações deste manual de instruções (veja capítulo 3
"Especificações").
O display do calibrador indicará "OL" quando uma pressão inadequada
for aplicada. Tão logo esta indicação seja observada em qualquer
display "OL" , a pressão deve ser reduzida imediatamente para evitar
danos ou ferimentos físicos. "OL" é visualizada se a pressão exceder a
faixa nominal de 110 %.
Utilize a tecla ZERO para zerar o sensor de pressão quando o sistema
estiver aberto para pressão atmosférica.
6.7.1 Compatibilidade com meios
CUIDADO!
Utilize o calibrador somente com gás limpo e seco! Para prevenir a
contaminação dos itens de teste, a utilização de um separador de
sujeira é recomendado (veja capítulo 10 "Acessórios")!
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6.7 Medição de pressão
Para a calibração de pressão, conecte o calibrador com um adaptador adequado.
Selecione as configurações de pressão para o display utilizado. O calibrador é
equipado com um sensor de pressão interno, opcionalmente módulos de pressão
externos estão disponíveis. Selecione um sensor adequado para a faixa de pressão e
exatidão.
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6.7.2 Medição de pressão com módulos externos
O calibrador tem uma interface digital para módulos de pressão externos. Estes
módulos estão disponíveis para várias faixas, incluindo pressão relativa, vácuo,
pressão diferencial e absoluta. Estes módulos funcionam em conjunto com o calibrador.
Simplesmente conecte-os com a interface e selecione [EXT] (sensor esterno). Como
a interface entre o calibrador e módulo é digital, a exatidão e resolução do display
dependem do módulo de pressão.

Válvula

Adaptor do módulo
de pressão

Módulo de pressão
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Figura 2: Medição de pressão com módulo de pressão externo
6.8 Medindo e gerando corrente (4 ... 20 mA)
1. Para medir corrente, utilize os terminais de entrada do painel do calibrador.
Selecione a função mA no display inferior. A corrente é medida em mA e
porcentagem da faixa de medição. A faixa de medição do calibrador é configurada
para 0 % com 4 mA e 100 % com 20 mA.
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Exemplo:
Quando a corrente medida é visualizada como 75 % o valor é 16 mA.

PT

O display indicará "OL" quando a corrente medida excede a faixa de
medição nominal (24 mA).

30

4 ... 20 mA

Item de
teste

4 ... 20 mA

Item de
teste
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2. As mesmas conexões são utilizadas para a fonte de corrente. Selecione Source
(fonte mA) ou mA Sim-2W (simulação mA) no display de configuração.
3. Esta seleção somente pode ser escolhida no display inferior. Também, na função
de fonte, o calibrador gerará 0 ... 24 mA usando a alimentação DC 24 V interna,
enquanto na função de simulação o calibrador funciona como um transmissor de 2
fios e precisa de uma alimentação DC 24 V externa.
4. Pressionando qualquer das setas iniciará a função de saída e disponibiliza-se as
setas para ajustar o saída mA. Os botões de função também podem ser utilizados
para visualizar a saída em passos de 25 % (4, 8, 12, 16, 20 mA) ou 0 % (4 mA) e
100 % (20 mA).
5. Quando na função de saída mA, a corrente de saída está interrompida ou o valor
está excedido, o calibrador piscará "OL".

6. Colocação em funcionamento, operação

Item de teste

PT

4 ... 20 mA

Fonte de tensão
DC 24 V

4 ... 20 mA

Item de
teste

6.9 Medição de voltagem
Para a medição da voltagem utilize as conexões do painel do calibrador. Selecione a
função VOLTS em um dos displays. O calibrador pode medir até DC 30 V.
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O display indicará "OL" quando a voltagem medidoaexcede a faixa de
medição nominal (30 V).

Até DC 30 V
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Sinal de saída

PT

Voltagem DC 24 V

Item de teste

COM

6.10 Executando um teste de pressostato

Utilize mangueiras
de menor volume
possível

Pressostato

Para executar um teste de pressostato, os seguintes passos devem ser seguidos:
1. Configurar o display superior como [P1] ST, desligar os outros displays.
O teste de pressostato pode ser executado com as funções [P1] ST ou
EXT ST.
2. Conecte o calibrador ao pressostato utilizando as conexões dos terminais. A
polaridade dos terminais não importa. Após conecte a pressão do calibrador com o
pressostato.
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Figura 3: CPH7600 com pressostato

6. Colocação em funcionamento, operação
3. Abra a válvula de respiro e zere o calibrador. Após zerar o calibrador, feche a válvula
de respiro.
4. O display superior indicará "CLOSE".

5. Aplica pressão devagar ao lado de pressão até o pressostato abrir.
Na função de teste de pressostato a taxa de atualização do display
é aumentada para ajudar na identificação das alteraçãoe da entrada
de pressão. Mesmo com esta função ativada, a taxa de elevação da
pressão deve ser lenta para assegurar medições exatas.
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6. Quando o pressostato estiver aberto, "OPEN" é visualizado; aliviar a pressão da
bomba devagar até o pressostato fechar seus contatos.

7. No display superior indicará "SW OPENED AT" e mostrará a pressão em que o
pressostato abriu.
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8

.Selecione a opção "NEXT" para mostrar a pressão em que o pressostato fechou e
a histerese "SW DEADBAND".
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9. Selecione a opção "NEW TEST" para zerar os dados e executar outro teste.
10. Selecione a opção "DONE" para finalizar o teste e voltar à configuração padrão de
pressão. Selecione a opção "NEXT" para mostrar a pressão quando o pressostato
fechou e a histerese.
Exemplo: [P1] ST voltará para [P1]
O exemplo anterior utiliza um pressostato com contato normalmente
fechado. O processo básico é efetivamente o mesmo com um
pressostato com contato normalmente aberto, o display somente indica
"OPEN" ao invés de "CLOSE".

6.11.1 Utilizando a função de medição mA/V
Com a função de medição mA/V, 4 ... 20 mA saída e 0 ... 30 V pode ser lida a saída do
item em teste. Isto pode ser feito de duas formas.
1) Passivamente - o item de teste gera 4 ... 20 mA ou 0 ... 30 V diretamente. O valor
pode ser visualizado no calibrador.
2) Ativamente - o calibrador alimenta a voltagem DC 24 V para o item de teste para
habilita o instrumento quando o calibrador lê os sinais 4 ... 20 mA ou 0 ... 30 V.

Passivo
34
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6.11 Calibrando transmissores

6. Colocação em funcionamento, operação
6.11.2 Calibrando um transmissor pressão à corrente
Para calibrar um transmissor pressão à corrente (P/I), siga os passos:
1. Conecte o calibrador e a bomba com o transmissor.
2. Pressurizar o transmissor com o calibrador.
3. Medir o saída de corrente do transmissor.
4. Verifica se o valor da leitura está correto. Se não, o transmissor precisa ser ajustado.

Utilize mangueiras de menor volume
possível
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Figura 4: CPH7600 com transmissor de pressão
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Sinal de saída
Item de teste

COM

Voltagem DC 24 V

Figura 5: CPH7600 com transmissor de pressão (V)
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6.11.3 Calibração de um transmissor de pressão/voltagem
Para calibrar um transmissor de pressão/voltagem (P/V), segue os passos:
1. Conecte o calibrador ao transmissor.
2. Pressurizar o transmissor com o calibrador.
3. Conecte a fonte de alimentação DC 24 V ao transmissor.
4. Medir o saída de voltagem do transmissor.
5. Verificar se o valor da leitura está correto. Se não, o transmissor precisa ser ajustado.
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6.11.4 Função % de erro
O calibrador é equipado com uma função especial para calcular o erro do valor de
pressão com o valor mA como porcentagem da faixa 4 ... 20 mA. O modo de erro usa
todos os três displays e tem uma estrutura de display especial. Ele mostra pressão, mA
e a porcentagem de erro simultaneamente.

Utilize mangueiras de menor volume
possível

12/2015 PT based on 11/2012 EN/DE

Figura 6> CPH7600 com transmissor de pressão com função de % de erro
Exemplo:
Supondo que o transmissor de pressão a ser testado tenha uma faixa de medição
total de 20 bar e um sinal de saída de 4 ... 20 mA. O usuário pode programar a faixa de
medição da pressão de 0 ... 20 bar no calibrador e o calibrador calculará e mostrará a
diferença ou o valor do erro em % do sinal de saída 4 ... 20 mA. Assim o cálculo manual
do item de teste não é necessário.
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4. "LOOP POWER" (alimentação da voltagem) pode ser alternado entre ligado ou
desligado; apos a escolher, selecione a opção "NEXT".

5. Utilize "SELECT" para percorrer a opção da unidade "UNIT", e selecione "NEXT"
para continuar.

38

Instruções de operação WIKA, modelo CPH7600

12/2015 PT based on 11/2012 EN/DE

PT

Para utilizar a função "% de erro", segue os passos:
1. Quando o calibrador estiver ligado e pronto para a utilização, pressione a tecla F3
para ativar a opção do menu "MORE". Em seguida pressione a tecla F1 para ativar
a opção "%-ERROR".
2. Pressione a tecla F1 e selecione a opção "CONFIG".
3. A primeira opção é a escolha da porta. Utilize a opção "SELECT" para percorrer
a seleção de portas (conexões de pressão). Ao completar, selecione a opção
"NEXT".

6. Colocação em funcionamento, operação
6. Utilize as setas para configurar o limite superior da faixa de medição; selecione
"DONE SET" ao terminar.

PT

7. Utilize as setas para configurar o limite inferior da faixa de medição; e selecione
"DONE SET" ao terminar. O modo "%-ERROR" está pronto para utilização.
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O valor da faixa de medição inferior e superior serão salvos numa
memória não volátil até serem alterados novamente pelo usuário para o
sensor de pressão interno e para os módulos de pressão externos.
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Para zerar os registros "MIN/MAX", pressione a tecla "CLEAR". Estes registros
também estão zerados ao ligar o calibrador ou quando as configurações forem
alteradas.
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6.12 Memória MIN/MAX
O calibrador tem uma função MIN/MAX para capturar os valores mínimo e máximo de
qualquer parâmetro visualizado.
A função MIN/MAX pode ser configurada no menu opções quando "MIN/MAX" estiver
visualizada acima da tecla F1. Neste ponto, ao pressionar a tecla F1 o display mostrará
os valores "MIN/MAX" os quais serão memorizados no registro. Estas leituras MIN/
MAX estarão ativas e serão gravadas enquanto o instrumento permanecer nesse modo
de operação.
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7. Manutenção, limpeza e recalibração
7.1 Manutenção
Este calibrador de pressão é livre de manutenção.
Os reparos só devem ser efetuados pelo fabricante.

PT

CUIDADO!
Para evitar ferimentos de pessoas ou danos ao calibrador, somente
utilize acessórios fornecidos pela WIKA e assegure que não penetre
água na maleta.
7.2 Limpeza
CUIDADO!
■■ Antes da limpeza, alivie a pressão e desligue o calibrador de
pressão.
■■ Para não causar danos no display e na maleta, não utilize solventes
e abrasivos para a limpeza.
■■ Limpe o instrumento com um pano úmido.
■■ Conexões elétricas e conexões de pressão não podem entrar em
contato com umidade.
Para informações sobre a retorno do instrumento, veja capítulo 9.2
"Devolução".

12/2015 PT based on 11/2012 EN/DE

7.3 Recalibração
Certificado de calibração - RBC- certificados:
Nós recomendamos a recalibração do instrumento em intervalos de aproximadamente
12 meses pelo fabricante. Todas as recalibrações pelo fabricante incluem
adicionalmente uma inspeção intensiva de todos os parâmetros conforme o
cumprimento da especificação. Se necessário, as configurações básicas serão
corrigidas.
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8. Falhas
Display

Causa

Medidas

Bateria fraca, instrumento
funcionará somente para curto
periodo de tempo.

Substitui a bateria

OL
-OL

Faixa de medição acima ou
abaixo dos limites

Verificar: A pressão está entre
da faixa de medição permissível
do sensor?
--> Reduzir a pressão aplicada

Sem display ou
símbolos estranhos, instrumento não está
respondendo as
botões

Bateria fraca

Substituir a bateria

Erro de sistema

Desligar o instrumento e esperar
por alguns instantes, ligue o
instrumento novamente

Falha técnica

Retornar o instrumento ao fabricante para conserto

CUIDADO!
Caso as falhas não possam ser solucionadas por meio das medidas
elencadas acima, o calibrador de pressão deve ser desligado
imediatamente e deve ser assegurado que a pressão e/ou sinal não
estão mais presentes. Deve-se prevenir que ele seja ligado novamente
inadvertidamente.
Neste caso, entre em contato com o fabricante.
Se a devolução for necessário, siga as instruções no capítulo
9.2 "Retorno".
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9. Desmontagem, devoluçã e descarte
AVISO!
Os resíduos de substâncias no instrumento desmontado podem
prejudicar pessoas, o meio ambiente e o equipamento. Tome as
medidas de precaução adequadas.

PT

9.1 Desmontagem
Apenas desconecte o calibrador de pressão uma vez que o sistema tenha sido
despressurizado!
9.2 Devolução
AVISO!
Observe o seguinte na expedição do instrumento:
Todos os instrumentos retornados à WIKA têm de estar isentos de
quaisquer substâncias perigosas (ácidos, bases, soluções, etc.).
Use a embalagem original ou uma embalagem de transporte adequada para devolver o
instrumento.
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Para evitar danos:
1. Embrulhe o instrumento em uma película plástica antieletrostática.
2. Coloque o instrumento junto com materiais que absorvem choques na embalagem.
Coloque os materiais que absorvem choques uniformemente em todos os lados da
embalagem.
3. Se possível, coloque um material desumidificante dentro da embalagem (ex. Silica
gel).
4. Utilize etiquetas na embalagem para carga frágil (instrumento de medição altamente
sensível).
Informações sobre retorno de materiais podem ser encontradas na área
de "Serviços" no website.
9.3 Descarte
Um descarte incorreto pode ser um fator de risco para o ambiente.
Descarte os componentes e o material da embalagem do instrumento de modo
ecológico e em conformidade com os regulamentos relativos ao descarte de resíduos
em vigor no seu país.
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9. Desmontagem, devoluçã e descarte / 10. Acessórios
Esta marcação no instrumento indica que o instrumento não pode
ser descartado em lixo doméstico. A disposição será feita retornando
o instrumento para ofornecedor ou por autoridades municipais (veja
diretriz da UE 2002/96/CE).

PT

10. Acessórios
Acessórios

Nº de pedido

Separador de sujeira

Adaptador "quick-fit" de 1/8" NPT macho para conector de
mangueira de 1/8"
Adaptador de conexão 1/8 NPT fêmea para G 1/2 fêmea,
material: aço inoxidável
Adaptador de conexão 1/8 NPT fêmea para G 1/4 fêmea,
material: aço inoxidável

13477103
14030849
14030851
14030852

Mangueira de reposição, comprimento 1 m

14030853

Cabo de interface RS-232

14006096

Adaptador de USB

12981878

1 jogo de cabos de teste (vermelho/preto)

12981975

Cabos de conexão para transdutor de pressão de precisão
CPT61x0

14056068
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Para mais acessórios, veja a lista de preços: Teste e calibração
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Apêndice: Declaração de conformidade da CE
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Mais subsidiários da WIKA no mundo podem ser encontrados no site www.wika.com.br.

