
Dados 
técnicos

Comunicações HART
O 709H adiciona comunicações 
HART e oferece suporte a um 
conjunto seleto dos comandos 
HART universais mais usados. Isso 
torna o 709H único tanto como 
calibrador de circuito compacto 
e acessível quanto como potente 
ferramenta de comunicação HART 
de solução de problemas.
 No modo comunicador, o 
usuário é capaz de ler informações 
básicas de dispositivo, realizar 
testes diagnósticos e equilibrar 
a saída mA na maioria dos 
transmissores habilitados com 
HART. No passado, isso só podia 
ser feito com um comunicador 
dedicado, um calibrador 
multifuncional sofisticado ou um 
laptop com modem HART. O Fluke 
709H permite que praticamente 
qualquer técnico ofereça serviço e 
suporte a dispositivos HART.

Poupando tempo,  
obtendo respostas
Além disso, o 709H oferece:
 • Log de dados HART em campo. 

Uma vez feito o registro em 
campo, o software 709H/
TRACK pode transferir a 
configuração HART para 
até (20) dispositivos HART 
nas instalações do usuário 
e transferir dados tanto no 
formato (.csv) quanto (.txt). 

 • Medições de circuito mA e 
dados HART registrados em 
log podem ser gravados de um 
transmissor específico para 
solução de problemas e ajuste 
de circuito.  O recurso de log 
oferece captura selecionável 
com intervalos de registro de 1 
a 60 segundos e capacidade de 
gravação de 9800 registros ou 
99 sessões individuais. Cada 
amostra de dados contém a 
medição mA do 709H , todas as 
quatro variáveis do processo e 
as condições padrão de status. 

Calibrador de loop  
de corrente  

de precisão Fluke 
709/709H 

com comunicação HART

Os calibradores de circuito mA Fluke 709 e 709H  foram 
projetados para poupar tempo e produzir resultados de alta 
qualidade. Esses calibradores foram criados em torno de 
uma interface amigável com botão codificador giratório de 
definição rápida.  Esta ferramenta reduz o tempo gasto para 
medir, ou determinar a fonte, corrente e ligar um circuito.  
A capa protetora se adapta facilmente à mão de um técnico, 
e o visor grande com luz de fundo é fácil de ler, até mesmo 
em áreas de trabalho escuras e apertadas.

Fluke confiável. HART compatível.
A Fluke colocou comunicação HART em um 
calibrador de circuito preciso.



2  Fluke Corporation   Calibrador de loop de corrente de precisão Fluke 709/709H

Destaques do produto

 • Melhor precisão em 0,01% de leitura
 • Design compacto e robusto 
 • Interface do usuário intuitiva com botão de definição rápida para configuração rápida e uso fácil
 • Alimentação do circuito de 24 V DC com modo de medição mA (-25% a 125%)
 • Resolução de 1 µA em faixas de mA e 1 mV em faixas de voltagem
 • Resistor de 250 Ω selecionável integrado para comunicações HART
 • Conexão simples de dois fios para todas as medições
 • Desligamento automático para economizar a carga da bateria 
 • Tempo variável de degrau e rampa em segundos
 • Teste de válvulas (valores mA e fonte definidos por simulação com chaves de %)

Especificações

Funções fonte mA, simulação mA, leitura mA, leitura/alimentação de circuito mA 
e leitura de volts.

Faixas mA (0 a 24mA) e volts (0 a 30 VDC) 
Resolução 1 µA em faixas mA e 1mV em faixas de voltagem 
Precisão 0,01% +/- 2 contagens em todas as faixas (a 23° +/- 5°C)
Faixa de temperatura  
de operação

-10 °C a 55 °C (14 °F a 131°F)

Faixa de umidade 10% a 95%, sem condensação
Estabilidade 20 ppm de F.S. /°C de -10 °C a 18 °C e 28 °C a 55 °C
Visor 128 x 64 pixels, LCD gráfico com luz de fundo, .34 pol. de altos dígitos
Alimentação 6 alcalinas AAA
Vida útil da bateria ≥ 40 horas de uso contínuo (modo de medição usando alcalinas)
Tensão de conformidade 
de circuito

24 VDC a 20 mA

Proteção contra 
sobretensão

240 VAC

Proteção contra 
sobrecarga de corrente

28 mA DC

EMC EN61326 Anexo A (instrumentos portáteis)
Dimensões (C x L x P): 15 cm x 9 cm x 3 cm  (6 pol. x 3,6 pol. x 1,3 pol.)
Peso 0,3 kg  (9,5 onças)
Acessórios incluídos Certificado de calibração rastreável pelo NIST com dados, baterias, 

cabos de teste e manual
Garantia Três anos
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Comunicação HART
O Fluke 709H oferece um modem HART integrado como recurso de 
comunicação para realizar os seguintes comandos:
 • Ler mensagem
 • Ler etiqueta, descritor, data de calibração
 • Ler informações PV de sensor
 • Ler informações de saída PV
 • Ler etiqueta longa
 • Gravar faixas de PV (superiores e inferiores)
 • Entrar/sair de modo de corrente fixa
 • Definir deslocamento zero
 • Equilibrar zero de DAC (saída mA 4 mA)
 • Equilibrar ganho de DAC (saída mA 20 mA)
 • O Fluke 709H também oferece o recurso de armazenar até 
20 arquivos de configuração HART para transferência por 
meio do software 709H/TRACK. As configurações podem ser 
armazenadas como arquivos .csv ou .txt. Isso permite que o 
usuário final documente HART de instalações com facilidade.

As configurações podem ser armazenadas como arquivos .csv 
ou .txt. Esse recurso proporciona ao técnico acesso direto a 
parâmetros chave de dispositivo, permitindo melhor solução de 
problemas, calibração e manutenção de ativos das instalações. 
 
Equipamento padrão
 • Duas garras jacaré AC72 (709)
 • Cabos de teste TL75 (709)
 • Conjunto de garras jacaré com dente estendido (709H)
 • Conjunto de cabos terminais 75X-8014 (709H)
 • Sondas de teste TP220 (709H)
 • Garras de gancho SureGrip™ AC280 (709H)
 • Cabo HART (apenas 709H)
 • Estojo flexível
 • Seis pilhas AAA (instaladas)
 • CD-ROM com manual do produto 709/709H
 • Guia de referência rápida 709/709H
 • Informações de segurança 709/709H

Software opcional
 • Software 709H/TRACK, cabo

Informações para pedidos

FLUKE-709 Calibrador de loop de precisão
FLUKE-709H Calibrador de loop de precisão 

HART 

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 EUA

Fluke Europe B.V.
PO Box 1186, 5602 BD
Eindhoven, Holanda

Fluke do Brasil Ltda
Av. Major Sylvio de Magalhães Padilha, 5200
Ed. Philadelphia, Bloco B Conj 42
Cond. América Business Park
Jd. Morumbi - São Paulo
CEP: 05693-000

Fluke.  As ferramentas mais 
confiáveis do mundo.

Para obter mais informações, 
ligue para os seguintes números:
Tel: 55 11 3759-7600
Email: info@fluke.com/br
Site Brasil: www.fluke.com/br
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