
O novo Calibrador de Pressão Intrinsecamente
Seguro Fluke 718Ex é um calibrador de pressão
autónomo potente e intrinsecamente seguro,
para utilização em áreas sujeitas ao perigo de
explosão. O Fluke 718Ex oferece:

● ATEX      II 1G EEx ia IIC T4 Compliant
● Bomba manual de pressão/vácuo incorporada, com

nónio e válvula de purga
● Medição de pressão até 0,05 % fundo de escala, 

utilizando um sensor de pressão interno
● Medição de pressão até 200 bar, utilizando qualquer

um dos 8 Módulos de Pressão intrinsecamente seguros
Fluke 700PEx

● Vasta gama de unidades de medição seleccionáveis
para pressão

● Medição de corrente com precisão de 0,02 % e 
resolução de 0,001 mA

● Função de teste de interruptor de pressão 
● Funções de retenção Mín/Máx
● Tamanho e peso compactos
● Utilização simples, através de botões
● Robustez e fiabilidade, para utilização no terreno

Coef. Temp. -10 a 18 °C, 28 a 55 °C ± 0,005 % da gama por °C

Especificações
Resumo das Especificações (18 °C a 28 °C, um ano)

Calibradores de Pressão
Intrinsecamente Seguros Fluke 718Ex

Medição de pressão Modelo Gama Resolução Precisão Sobrepressão Meios
Utilização de módulo de  Fluke-718Ex-30G -830 mbar - 2 bar 0,0001 bar 0,05% FS 3x FS Gases não  
pressão interno corrosivos 

Fluke-718Ex-100G -830 mbar - 7 bar 0,001 bar 0,05% FS 2x FS Gases não  
corrosivos 

Com módulos de pressão Fluke-718Ex-30G Até 200 bar Depende do módulo de pressão 
externos ou 100G (ver especificações detalhadas anexas)

Coef. Temp. -10 a 18 °C, 28 a 55 °C ± 0,01 % da gama por °C
Unidades de pressão suportadas PSI, in. H2O (4 °C), in. H2O (20 °C), kPa, cm H2O (4 °C), cm H2O (20 °C), bar, mbar, kg/cm2, mmHg, in Hg

Origem da pressão Modelo Gama
Utilização da bomba Fluke-718Ex-30G 0 a 2 bar
incorporada Fluke-718Ex-100G 0 a 7 bar

Medição de corrente Modelo Gama Resolução Precisão
Fluke-718Ex- 30G ou 0-24 mA 0,001 mA 0,02% leit. ± 2 contagens
100G

Fluke 718Ex 30G e 100G 

Aumente a Pressão

Conformidade com
a directiva ATEX



Especificações gerais

Potência Uma pilha alcalina de 9 volts ANSI/NEDA 1604A ou 
IEC 6LR619V

Vida útil da pilha 4 a 20 horas, dependendo das funções
utilizadas

Entrada de pressão Encaixe de pressão NPT 1/8 in.
Entrada do módulo de pressão Conector LEMO
Entrada de corrente Entradas banana blindadas
Temperatura de funcionamento -10 °C a 55 °C
Temperatura de armazenamento -40 °C a 60 °C
Humidade relativa 95% (10 a 30 °C)
(%RH funcionamento sem 75% (30 a 40 °C)
condensação) 45% (40 a 50 °C)

35% (50 a 55 °C)
Dimensões, com protecção (AxLxP) 216 mm x 94 mm x 66 mm 
Peso, com protecção 992 g
Vibração Aleatória, 2 g, 5-500 Hz
Resistência ao choque Teste de queda de 1m de altura
Segurança ATEX      II 1G EEx ia IIC T4 Compliant

Certificação CSA, I.S. Classe I, 
Div. 1, Grupos A-D, T4 

EMC EN61326 2002-2, Classe C
Garantia 1 ano

Informações para encomendar

Fluke-718Ex-30G (30G/2 bar) - Calibrador de Pressão Intrinsecamente Seguro
Fluke-718Ex-100G (100G/7 bar) - Calibrador de Pressão Intrinsecamente Seguro
Cada calibrador inclui:
Protecção vermelha em borracha, cabos de teste TL75, pinças de teste AC72,
filtros, CD com manuais do utilizador (inglês, francês, alemão, espanhol,
italiano, holandês, norueguês, dinamarquês, sueco, finlandês, português,
coreano, chinês e japonês), diagrama de controlo de conteúdos 718Ex CCD

Medição de pressão (utilizando sensor interno)
Leitura do módulo de pressão no visor (automaticamente seleccionada quando o
módulo de pressão está ligado)
Medição de corrente

Modos de funcionamento

Modos de Colocação a Zeros

Manómetro e diferencial Ao premir-se o botão Zero, memoriza-se o valor de pressão actual como desvio, sendo 
este subtraído ao valor apresentado

Absoluta Ao premir-se o botão Zero, é apresentada a pressão atmosférica nominal. O utilizador
corrige o valor para a pressão atmosférica actual com as teclas de sentido ascendente e 
descendente. A diferença é usada como calibração de desvio zero.



Para medir uma vasta gama de pressões em áreas
sujeitas ao perigo de explosão, a gama de módu-
los de pressão foi alargada com 8 modelos em
conformidade com a directiva ATEX. Estes mode-
los são compatíveis com o calibrador de pressão
intrinsecamente seguro Fluke 718Ex.

● ATEX      II 1G EEx ia IIC T4 Compliant
● Gamas de 2,5 mbar a 200 bar
● Escolha entre os módulos manómetro, diferencial e

absoluta 
● Elevada precisão até 0,025%
● Compatível com o Fluke 718Ex
● Caixas robustas protegem os módulos em ambientes

rigorosos

Módulos de Pressão
Intrinsecamente Seguros
Fluke 700Ex

Especificações dos módulos de
pressão

1) “Seco” indica como meios compatíveis o ar seco ou gases não corrosivos. “316 SS” indica meios compatíveis com aço inoxidável do tipo 316.
“C276” indica meios compatíveis com Hastelloy C276. 

2) A especificação da sobrepressão máxima inclui pressão de modo comum.

Modelo Gama (aprox.) Resolução Incerteza de Referência Meios - lado Meios - lado de Material do Sobrepressão 
(23 ± 3 °C) de alta pressão baixa pressão encaixe máx.2)

Diferencial
FLUKE-700P01Ex 25 mbar 0,01 mbar 0,2% Seco 1) Seco 316 SS 3x
FLUKE-700P24Ex 1001 mbar 0,1 mbar 0,025% 316 SS Seco 316 SS 3x
Manómetro
FLUKE-700P05Ex 2 bar 0,1 mbar 0,025% 316 SS N/A 316 SS 3x
FLUKE-700P06Ex 7 bar 0,7 mbar 0,025% 316 SS N/A 316 SS 3x
FLUKE-700P27Ex 20 bar 1 mbar 0,025% 316 SS N/A 316 SS 3x
FLUKE-700P09Ex 100 bar 10 mbar 0,025% 316 SS N/A 316 SS 2x
Absoluta
FLUKE-700PA4Ex 1000 mbar 0,1 mbar 0,05% 316 SS N/A 316 SS 3x
Alta
FLUKE-700P29Ex 200 bar 0,01 bar 0,05% C276 N/A C276 2x

700Ex

Informações para encomenda

Fluke-700P01Ex IS (25 mbar) - Módulo de Pressão
Fluke-700P24Ex IS (1001 mbar) - Módulo de Pressão 
Fluke-700P05Ex IS (2 bar) - Módulo de Pressão 
Fluke-700P06Ex IS (7 bar) - Módulo de Pressão 
Fluke-700P27Ex IS (20 bar) - Módulo de Pressão 

Fluke-700P09Ex IS (100 bar) - Módulo de Pressão 
Fluke-700PA4Ex IS (1000 mbar) - Módulo de Pressão
Fluke-700P29Ex IS (200 bar) - Módulo de Pressão

Especificações gerais

Saída do módulo de pressão Conector LEMO
Temperatura de funcionamento -10 °C a 55 °C
Temperatura de armazenamento -40 °C a 60 °C
Humidade relativa 95% (10 a 30 °C)
(%RH funcionamento sem condensação) 75% (30 a 40 °C)

45% (40 a 50 °C)
35% (50 a 55 °C)

Vibração Aleatória, 2 g, 5-500 Hz
Resistência ao choque Teste de queda de 1m de altura
Segurança ATEX      II 1G EEx ia IIC T4 Compliant

Certificação CSA, I.S. Classe I, Div. 1, Grupos A-D, T4 
Garantia 1 ano

Conformidade com
a directiva ATEX
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A gama de ferramentas de processos da Fluke permite-lhe escolher tudo o que precisa para
efectuar a manutenção e a calibração de praticamente todos os tipos de sensores e trans-
missores. Quer todas as funcionalidades necessárias numa só ferramenta, ou uma ferramen-
ta dedicada apenas à temperatura ou à pressão? A escolha é sua.
Seja qual for o ambiente, estas ferramentas têm a robustez e a fiabilidade que fizeram da
Fluke a primeira escolha dos profissionais de manutenção em todo o mundo.

Apenas a Fluke satisfaz as suas necessidades em termos de detecção de avarias e calibração
com uma linha tão completa de ferramentas de teste manuais. Veja por si próprio a nossa
gama de ferramentas, e perceba como irão ajudá-lo a manter o seu mundo sempre em
funcionamento.

Família de Ferramentas
de Processos


