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Basınç Kalibratörleri
Basınç Pompaları & Referanslar
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Analog Çıkış
Harici kayıt cihazı isteğe bağlı harici çıkış ile
bağlanabilir.

Veri Depolama (kayıt fonksiyonu)

Patlamalardan Koruma

Uygulama

Basınç Pompaları + Referanslar = Basınç Kalibratörü

Kompakt - Hassas - Özgür

Yazılım

!!!
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 PM ve PC serisinden havalı ve hidrolik basınç
 kalibratörleri test ve kalibrasyon amacı için
 kullanılması kolay ekipmanlardır. Kalibratörler, 
basınç sensörleri, manometreler, basınç şalterleri, 
güvenlik valfleri ve basınç cihazlarının tüm tiplerinin 
kalibrasyonu ve ayarlanması için servis ortamında, 
imalatta ve laboratuvarlarda kullanılır. SIKA 
kalibratorlerinin fonksiyonelliği ve taşınabilirliği sizin 
servis ve bakım maliyetlerini azaltmanıza yardım için 
optimize edilmiştir.
Portatif basınç kalibratörleri yerinde uygulamalar için 
belirgin avantaj sağlar. Ne basınç silindiri ne de güç 
beslemesi gerekir. Güç, şarj edilebilir. Bazı kalibratörler 
lastik kapak ile korunmuştur. Onlarda IP 65 veya IP 68  
koruma sınıfı geçerlidir.
Ayrıca, 0.6 ... 0.01% tolerans bölgesinde istenen 
doğruluk ile -1 ... 1000 bar sıcaklık kompenzasyonu 
yapılmış referans basınçlar farklı uygulamalar için 
mevcuttur.
Daha ilginci, basınç ünitesi bağlantı adaptörlerinin fazla 
sayıda olması, test ve kalibrasyon programının uyumlu 
bağlantı olan seri ara yüz yolu ile PC’ye direkt 
bağlanmasıdır.
Ayrıca, basınç hortumlu elle kullanılan ana basınç 
pompaları, tüm modeller uygun aksesuarlar ile sunulur. 
Referans basınç cihazı ile birlikte katlanabilir hortum, 
metrik ve muhteşem adaptörler, sünger korumalı taşıma 
çantası ve koruyucu dahildir.
Arzu edilen sonuçlar referans basınç cihazı ve elle 
kullanılan basınç pompasının doğru kombinasyonu ile 
kolaylıkla ve çok hızlı şekilde gerçekleştirilebilir.

 Basınç kalibratörlerimiz, opsiyonel veya standart
özellikli harici PC yolu ile veri aktrarımı için seri ara yüzlü 
sunulur. Test sertifikası formunda dokuman oluşturmak 
bizim test ve kalibrasyon yazılımımız ile çok kolaydır.

 Basınç eğrileri kaydedilebilir ve kaçak testi, 
yerinde veri depolama için kayıt fonksiyonuyla 
gerçekleştirilebilir. Min/Maks uç değerleri yakalayarak 
depolar.
Bu kullanışlı fonksiyonlar sıra ile tuşlara basılarak 
etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.

 İlave olarak, EXI-modeli petrol rafinerileri, 
kimyasal alanlar ve sondaj platformları gibi patlayıcı 
madde ortamlarında kullanım için mevcuttur.

Kalibrasyon pompasının tasarımı kalibrasyon için tüm 
ölçüm cihazlarının direkt olarak adapte edilebilmesini 
sağlar. Eğer test edilen cihaz hortum vesilesiyle 
bağlanmış ve adaptörler ihtiyacı karşılıyorsa, referans 
basınç cihazı pompanın en üstüne direkt bağlanır, daha 
sonra aynı basınç veya vakum her iki cihaza da pompa 
çalıştırarak uygulanır.
İlk önce, istenen basınç el manivelası yolu ile üretilir ve 
basınç, ince ayar valfi kullanılarak hassas şekilde 
ayarlanır. Basınç boşaltma valfi sürekli açık tutulduğunda 
basınç azalır, kalibrasyonu basit ve doğru sağlamak 
amacıyla basınç düzenli şekilde azaltılır.
En basit durumda, ekran hassas analog basınç cihazı 
sayesinde gösterir. Kolay okuma, sayısal çok fonksiyonlu 
LCD ekran kullanımına alışıklık sağlayacaktır. Test 
cihazının ölçülen değeri referans cihazın ekran değeri ile 
karşılaştırılarak doğruluğu kontrol edilebilir veya basınç 
ölçüm cihazı test edilerek ayarlanabilir.
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Kombinasyonlar

Elde taşınabilen tüm basınç pompaları ve referans cihazlar yukarıda özetlendiği gibi, farklı ölçüm bölgeleri, çözünürlük ve
doğruluk sınıfları için biraraya getirilebilir.

Referans  A Referans  E Referans  D Referans  P Referans  L

P 40.2 PM 40.2 A PM 40.2 E PM 40.2 D PM 40.2 P PM 40.2 L

P 60 PM 60 A x PM 60 D PM 60 P x

P 350 PM 350 A PM 350 E PM 350 D PM 350 P PM 350 L

P 700 PM 700 A PM 700 E PM 700 D PM 700 P PM 700 L

P 1000 x x PM 1000 D PM 1000 P PM 1000 L

▼

►
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Pompa 60 Pompa 40.2

Basınç ortamı hava
Basınç bölgesi
- Vakum
- Yüksek basınç

-0.95 bar
40 bar

-0.95 bar
60 bar

Basınç bağlantısı
- Referans
- Test edilecek cihaz

¼ BSP
¼“ hızlı birleştirici ve basınç hortumu (1 m)

Adaptör seti ⅛“ BSP, ¼“ BSP, ⅜“ BSP, ½“ BSP, NPT ⅛“, NPT ¼“, NPT ½“
M12x1.5, M20x1.5 and ⅛“ BSP erkek, ¼“ BSP erkek

Koruyucu set düz koruyucu (Teflon) ve O-ringler
Boyutlar
- Basınç hortumlu pompa
- Çanta içinde aksesuarlarıyla pompa

yaklaşık 240 x 170 x 50 mm
yaklaşık 450 x 370 x 110 mm

Ağırlık
- Basınç hortumlu pompa
- Çanta içinde aksesuarlarıyla pompa

yaklaşık 1.1 kg
yaklaşık 4.2 kg

Teknik veri

Model P 40.2 ve Model P 60

Havalı Basınç Pompaları

❷

❻

❺
❹

❸ ❶

❶Hassas ayar valfi

❷Basınç boşaltma valfi

❸Basınç / vakum yön değiştirme valfi

❹Pompa gövdesi

❺Basınç hortumu

❻Elle tutma kolu ve piston bağlantısı

P 40.2 ve P 60 elle kullanılan havalı basınç pompaları 
kompakt, hafif ve vakum ve basınç kalibrasyon 
pompaları portatiftir. Şalter ilave ekipman gerektirmeden 
valf ile kontrol edilebilir. Pompalar çok basitçe ve tam 
olarak -0.95 ... 40 bar veya -0.95 ... 60 bar basınç 
bölgesinde çalışmaya imkan verir.
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Model P 350, Model P 700 ve Model P 1000

 Pompa 1000 Pompa 700 Pompa 350

Basınç ortamı saf su veya hidrolik yağ
Basınç bölgesi
- saf su ile
- hidrolik yağ ile

0...350 bar
0...350 bar

0...400 bar
0...700 bar

0...400 bar
0...1000 bar

Basınç bağlantısı
- Referans
- Test edilecek cihaz

½“ BSP dişi
¼“ BSP basınç hortumu

⅜“ BSP dişi
¼“ BSP basınç hortumu

Adaptör seti ⅛“ BSP, ¼“ BSP, ⅜“ BSP, ½“ BSP, NPT ⅛“, 
NPT ¼“, NPT ½“, M12x1.5, M20x1.5, 

⅛“ BSP erkek, ¼“ BSP erkek

⅛“ BSP, ⅜“ BSP, ½“ BSP, referans redüksiyon 
¼“ BSP ikili bağlantı elemanı, ⅛ BSP 

¼“ BSP ve NPT ¼“
Koruyucu set düz koruyucu (Teflon) ve O-ringler
Boyutlar
- Basınç hortumlu pompa
- Çanta içinde aksesuarlarıyla pompa

yaklaşık 240 x 160 x 90 mm
yaklaşık 400 x 300 x 110 mm

yaklaşık 236 x 159 x 70 mm
yaklaşık 360 x 320 x 130 mm

Ağırlık
- Basınç hortumlu pompa
- Çanta içinde aksesuarlarıyla pompa

yaklaşık 0.9 kg
yaklaşık 3.9 kg

yaklaşık 1.8 kg
yaklaşık 4.8 kg

Teknik veri

Sıvılı Basınç Pompaları

❹Pompa gövdesi

❺Elle tutma kolu ve 
piston bağlantısı

❶Hassas ayar valfi

❷Basınç boşaltma valfi

❸Basınç bağlantı
hortumu

❷

❹

❸

❶

❷

❺

❹

❸ ❶P 350

P 700 / 1000

❺

Elle kullanılan kolay kullanımlı P 350, P 700 ve P 1000 
basınç pompaları yüksek basınç uygulamaları için özel 
geliştirilmiştir. Pompalar hidrolik sıvılar için depolama 
haznesine sahiptir. Saf su veya hidrolik yağ orta basınç 
için kullanılabilir. Basınç bölgesi 0 bar’dan başlar. 
Basınçlar pompa tiplerine bağlı olarak 350 bar, 700 bar 
veya 1000 bar’a kadar bile gerçekleştirilebilir.
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Basınç Referansları

Referans A

Tanım DIN ölçüm bölgeleri ile
analog test cihazları

Çözüm bölgesi
(Çözünülük) 
[bar]

-0.6...0 (0.005)
-1...0 (0.01)
-1...0.6 (0.02)
-1...1.5 (0.02)
-1...3 (0.05)
-1...5 (0.05)
-1...9 (0.1)
-1...15 (0.2)
-1...24 (0.2)
0...0.6 (0.005)
0...1 (0.01)
0...1.6 (0.02)
0...2,5 (0.02)

0...4 (0.05)
0...6 (0.05)
0...10 (0.1)
0...16 (0.2)
0...25 (0.2)
0...40 (0.5)
0...60 (0.5)
0...100 (1.0)
0...160 (2.0)
0...250 (2.0)
0...400 (2.0)
0...600 (5.0)

Doğruluk 0.6 % FS
Basınç ortamı sıvı veya gaz ortamı
Basınç bağlantısı ¼“ BSP erkek
Çerçeve paslanmaz çelik, Ø 100 mm
Basınç birimi bar

PC bağlantısı ---
Opsiyonlar ---
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Basınç Referansları
Model E ve D

LLLLLLL
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

D ecnerefeRE ecnerefeR

Tanım sayısal referans test cihazı sayısal hassas referans test cihazı
Measuring range 
(Çözünürlük) 
[bar]

-1...40 (0.01)
0...350 (0.1)

-1...3 (0.001)
-1...40 (0.01)
-1...60 (0.01)
0...350 (0.1)
0...700 (0.2)
0...1000 (0.2)

Doğruluk tigid 1-/+ SF % 01.0-/+tigid 1-/+ SF % 5.0-/+
Basınç ortamı sıvı veya gaz ortamı
Basınç
bağlantısı

¼“ BSP erkek

Çerçeve D=70 h=100 w=30 mm, IP65, çok amaçlı LCD (30 x 30 mm), fonksiyon tuşları, 
lastik koruyucu, 3 V batarya, ağırlık yaklaşık 130 g

Basınç birimi
(seçilebilir)

²mc/gk ,aPM ,aPk ,ISP ,aPh / rabm ,rabrab

PC bağlantısı  RS 485 (sadece kayıt fonksiyonu)---
Opsiyonlar
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• Analog çıkış
Programlanabilir (4...20 mA)
Skala ve offset ile skalandırılabilir
-Kaydedici ve EXI modeli yok-

• Kayıt fonksiyonu
Sıcaklık ve basınç kaydı
57000 değere kadar depolama
Ayarlanabilir süre:
1 s ... 99 gün
-analog çıkışlı değil-

• EXI dayanaklı hale getirilmiş model
EX II 1G EEx ia IIC T6 veya T5
EX II 2G EEx ia IIC T4 (kaydedici)

• EXI dayanaklı hale getirilmiş model
EX II 1G EEx ia IIC T6 veya T5
EX II 2G EEx ia IIC T4 (kaydedici)
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Model P ve L

 Referans L Referans P

Tanım sayısal yüksek-hassas referans test cihazı sayısal yüksek-hassas referans test cihazı
Ölçüm bölgesi
(Çözünürlük) 
[bar]

-1...1  (0.001 / 0.0001)
-1...2.5  (0.001 / 0.0005)
-1...5  (0.001 / 0.0005)
-1...10  (0.01 / 0.001)
-1...20  (0.01 / 0.002)
0...50   (0.01 / 0.005)
0...100    (0.1 / 0.01)

0...250 (0.1 / 0.02)
0...350 (0.1 / 0.05)
0...500 (0.1 / 0.05)
0...700 (0.1 / 0.05)
0...1000 (1 / 0.1)
0...1500 (1 / 0.2)
0...2000 (1 / 0.5)

-1...20 (0.001)
0...200 (0.01)
0...400 (0.05)
0...1000 (0.1)

Doğruluk +/-0.10 % FS +/-1 sayı (Model A)
+/-0.05 % FS +/-1 sayı (Model B)

+/-0.025 % FS +/-1 sayı (Model A)
+/-0.01 % FS +/-1 sayı (Model B)

Basınç ortamı sıvı veya gaz ortamı
Basınç
bağlantısı

 BSP erkek “¼ BSP erkek “½

Çerçeve d=80 h=130 w=50 mm, IP65 (ön panel), 
çok amaçlı LCD (20 x 60 mm), 

fonksiyon tuşları, 4 x 1.5 V batarya
ağırlık yaklaşık 900 g

D=80 h=120 w=40 mm, IP65, 
çok amaçlı LCD (30 x 30 mm), 

fonksiyon tuşları, lastik koruyucu,
3 V batarya, ağırlık yaklaşık 210 g

Basınç birimleri
(seçilebilir)

bar, mbar, PSI, kPa, MPa bar, mbar, PSI, hPa, kPa, MPa, kg/cm², 
mmHg, inHg, cmH2O, mH2O, inH2O, ftH2O

PC bağlantısı 584 SR232 SR
Opsiyonlar

 • Kayıt yazılımı Read 30

• EXI dayanaklı hale getirilmiş model
EX II 1G EEx ia IIC T6
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Basınç Referansları

• Analog çıkış
Programlanabilir 4...20 mA veya 0 ... 10 V
Skala ve offset ile skalandırılabilir
• Ön panel montajı
Ön taraf ölçüleri 100 x 100 mm, maks. derinlik 
91.5 mm, panel kesme ölçüleri 83 x 83 mm
• Yedek Model
Entegre alarm ve programlanabilir kontrol 
min.,
maks. fonksiyonları ve histerezis fonksiyonu

• Kalibrasyon yazılımı QuickCal
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Model PC 700+

PC 700+

Tanım sayısal yüksek-hassas referans test cihazı
Ölçüm bölgesi
(Çözünürlük) 
[bar]

0...60 (0.005)
0...200 (0.02)
0...350 (0.03)
0...700 (0.07)

Doğruluk +/-0.025 % FS +/-1 sayı
Basınç ortamı özel yağ
Basınç bağlantısı ¼“ BSP basınç hortumlu dişi
Adaptör seti ⅛“ BSP, ⅜“ BSP, ½“ BSP (silindirik)

NPT ⅛“, NPT ⅜“, NPT ¼“, NPT ½“ (konik)
Çerçeve d=350 h=180 w=160 mm, IP65 (ön panel), yaklaşık 8 kg, 

çok amaçlı LCD (20 x 60 mm), 
fonksiyon tuşları, 9 V şarj edilebilir batarya

Basınç birimleri
(seçilebilir)

bar, PSI, kPa, MPa, kgf/cm², mmHg, inHg, 
cmH2O, mH2O, inH2O, torr

PC bağlantısı RS 232 ara yüz
Ölçüm girişi akım 0...30 mA, voltaj 0...15 VDC
Opsiyonlar  
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Basınç Kalibratörü

• Kayıt fonksiyonu
Her 10 değer ile 30 veri olgusu

• Kalibrasyon yazılımı PreCal

• EXI dayanıklı hale getirilmiş model
EEx ia II C T5 - 02ATEX445Q



Akış şalterleriTürbin akış sensörleriHareketsiz akış sensörleri parçaları

Elektronik sayısal termometreler, Kadranlı termometrelerEndüstriyel termometrelerBasınç cihazları ve basınç sensörleri

Kalibratörler, DKD-LaboratuvarıSıcaklık sensörleriÖlçüm cihazları

Ölçüm ve kontrolde kompenent partneriniz

Üretimimiz ve satış alanımız

®

®

Uzayçağı Cad. Uzayçağı İş Merkezi No.29/33 Ostim/ANKARA
Tel: +90 312 386 31 55 - 56

Faks: +90 312 386 31 57
E-posta: info@jera.com.tr

www.jera.com.tr
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