
      Mikromanometr a kalibrační přístroj KAL 84  

je určen především ke kalibraci přístrojů na měření tlaku. Svou robustní konstrukcí, možností 
napájení z akumulátoru a integrovaným analogovým 
výstupem se výborně hodí i ke kalibraci převodníků 
tlaku po jejich instalaci přímo v provozu. KAL 84 se 
vyznačuje vysokou přesností a lze jej využít i jako 
sekundární etalon. Při objednávce lze přesně 
specifikovat požadovaný měřicí rozsah a případně 
požadavek na certifikát DKD. Velice praktickými 
funkcemi jsou elektronické nulování, volba útlumu 
(časové konstanty) a volba nastavení jednotek. KAL 84 
lze samozřejmě využít i jako přenosný robustní ruční 
přístroj pro měření přetlaku, podtlaku nebo tlakové diference.  

Nejdůležitější přednosti:  

 kalibrační přístroj a mikromanometr v jednom  
 analogový výstup  
 elektronické nulování  
 vysoká přesnost  

Technická data (změny vyhrazeny) 

Typová označení KAL 84 

Objednací čísla 38512 

Měřicí rozsahy (nutno specifikovat při 
objednávce) 

0…100 Pa, 0…1 kPa, 0…10 kPa nebo 0-100 kPa  
(další rozsahy za příplatek)  

Volba indikace (jednotky) mbar nebo kPa 
 

Dosažitelná přesnost 
1% z měřicího rozsahu (pro rozsahy <250 Pa)  

0,5 % z měřicího rozsahu (pro rozsahy >250 Pa)  
0,2 % z měřicího rozsahu (pro rozsahy >250 Pa) - za příplatek  

 

Přetížení 
Desetinásobná hodnota měř. rozsahu (<20 kPa)  
Dvojnásobná hodnota měř. rozsahu (>20 kPa)   

Provozní teplota 0…+60 °C 
 

Analogový výstup 0…1 V (odpovídající rozsahu) 
 

Nulování pomocí fóliové klávesnice (Zero) 
 

Displej 4 1/2 místný LCD s osvětlením 
 

Rozměry 260 x 180 x 100 mm  
 

Hmotnost (včetně baterií) ca 3000 g 
 

Napájení 1 kus 9 V NC-akku nebo síťový napájecí zdroj 
 

Obsah dodávky 
Přístroj včetně interního NC-akku, síťový napájecí zdroj a 

návod  

Doporučené příslušenství 

Speciální rozsah (obj.č. 38515)  
Kalibrační protokol (obj.č. 38345)  

Linearita 0,2% (obj.č. 38517)  
DKD-kalibrační certifikát (obj.č. 38379)  

Přenosná brašna pro KAL 84 (obj.č. 38521)  
Ruční pumpička (obj.č. 38522)  
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