ISOCAL

PCS-5070
Pressure Calibration
Station

ISOCAL

MCS-8
Multicalibrador para
Instrumentação

ST-501

Super Termômetro

Calibration
Cell

PSV STATION

Estação Digital de
Calibração

MCS-12
Calibrador
Universal para
Instrumentação

TC-512

Calibrador de
Temperatura

PT-511

Termômetro
de Precisão

Estação de
Calibração

Software de
Calibração

ISOPLAN-5

Novos Calibradores Inteligentes
de Processo, Pressão e Temperatura

ISOCAL

MCSXV
Calibrador Avançado
de Processo
®

Opera protocolo HART ,
tem a funcionalidade de
configurador completo.

Display touchscreen de 5,7".
Função data logger para os sinais de entrada e saída.
®

Configuração completa de dispositivos HART , com biblioteca
DD + resistor 250 Ω interno configurável + fonte de 30 Vcc
para alimentar transmissores a dois fios.
Impressão direta do Certificado de
Calibração (Pass/Fail) (PDF ou
impressora USB)

Portátil, alimentado por bateria recarregável de grande
autonomia para uso em campo.

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO
NÚMERO 0001.01.19

TAG: TT-001

MODELO: 5335A

NÚMERO DE SÉRIE: 140947280

FABRICANTE: PR

FAIXA DE SAÍDA 4 a 20 mA

ERRO MÁXIMO = 0.1% SPAN( SPAN = 16 mA )

FAIXA DE ENTRADA:
0 a 100 °C (RTD)

PROCEDIMENTO UTILIZADO:
Procedimento de Teste Nº 00001-01

CONDIÇÕES DE CALIBRAÇÃO: UMIDADE: 55% TEMPERATURA: 25ºC
PADRÃO:
FABRICANTE
PRESYS
PRESYS
PRESYS

NÚM. SÉRIE
287.05.14
287.05.14
287.05.14

Calibração preliminar realizada por: Newton Bastos
Calibração
Referência
Cal.
Corr.
0.00 °C
4.0000 mA
0.00 °C

Ref.
Corr.
4.0000 mA

MODELO
MCS-XV
MCS-XV
MCS-XV

PROX. CAL.
02/05/2016
02/05/2016
02/05/2016

NÚM. CERTIFICADO
R0001.05.16 (EL)
R0002.05.16 (TP)
R0003.05.16 (PR)

Leitura 1

Média

Erro

U

vEﬀ

DATA 01/05/2009
k

3.9504 mA

3.950 mA

-0.050 mA

0.012 mA

∞

2.00

25.00 °C

8.0000 mA

25.00 °C

8.0000 mA

7.9453 mA

7.945 mA

-0.055 mA

0.012 mA

∞

2.00

50.00 °C

12.0000 mA

50.00 °C

12.0000 mA

11.9489 mA

11.949 mA

-0.051 mA

0.012 mA

∞

2.00

75.00 °C

16.0000 mA

75.00 °C

16.0000 mA

15.9572 mA

15.957 mA

-0.043 mA

0.012 mA

∞

2.00

100.00 °C

20.0000 mA

100.00 °C

20.0000 mA

19.9571 mA

19.957 mA

-0.043 mA

0.012 mA

∞

Calibração ﬁnal realizada por: Newton Bastos
Calibração Referência
Cal.
Ref.
Corr.
Corr.
0.00 °C
4.0000 mA
0.00 °C
4.0000 mA

Leitura 1

Leitura 2

Leitura 3

Leitura 4

Média

Erro

U

4.0088 mA

4.0029 mA

4.0004 mA

4.0077 mA

4.005 mA

0.005 mA

0.013 mA

7.9982 mA

8.0031 mA

7.9957 mA

2.00

DATA 01/05/2009
vEﬀ
k
255

2.00

25.00 °C

8.0000 mA

25.00 °C

8.0000 mA

8.0039 mA

8.000 mA

0.000 mA

0.013 mA

264

2.00

50.00 °C

12.0000 mA

50.00 °C

12.0000 mA 11.9996 mA 12.0007 mA 11.9960 mA 11.9979 mA

11.999 mA

-0.001 mA

0.012 mA

∞

2.00

75.00 °C

16.0000 mA

75.00 °C

16.0000 mA 16.0004 mA 16.0013 mA 15.9994 mA 15.9994 mA

16.000 mA

0.000 mA

0.012 mA

∞

2.00

100.00 °C

20.0000 mA

100.00 °C

20.0000 mA 19.9994 mA 20.0044 mA 19.9984 mA 20.0030 mA

20.001 mA

0.001 mA

0.012 mA

850

2.00

OBSERVAÇÕES:
a) A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para uma distribuição t
com veﬀ graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de 95,45%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02
b) O campo Ref.Corr corresponde ao Valor Convencional, o campo Média corresponde à Indicação e o campo Erro corresponde ao Erro de Medição.
A incerteza de medida U está associada à Indicação.

DOCUMENTO GERADO EM:
15/02/19
Presys MCS-XV, sexta-feira, 15 de fevereiro de 2019

02 Isocal MCS-XV

www.mcsxv.com

Calibradores Avançados para
Pressão e Temperatura

Calibrador Avançado de Pressão

PCA-570
Até quatro módulos de pressão de
250 mmH2O a 10.000 psi.
Exatidão de ±0,025 % do fundo de escala.
Fonte auxiliar para alimentação de transmissores a 2 fios.
Realiza medição de pressão, mA e Volts e gera mA e Volts.

Calibrador Avançado de Temperatura

TCA-520
Mede e gera simultaneamente mA, mV, V, Ω
RTD e TC com exatidão de até 0,01% do fundo de escala.

Todos também nas versões Desktop e Rack Mounting:
Calibrador Avançado de Processo
Versão Desktop
Todas as melhores características
em uma caixa de alta qualidade.

Calibrador Avançado de Processo
Versão de Montagem em
Rack de 19"
Perfeito para montagem
em Bancada de
Calibração

www.mcsxv.com

Isocal MCS-XV
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Controladores e Calibradores de Pressão

PCON-Y17

(Calibrador Automático de pressão, sem compressor interno)

Um moderno controlador de pressão, com excelentes níveis de estabilidade de controle, tem
resolução e exatidão de referência para calibrar "rapidamente" manômetros, pressostatos e
transmissores de pressão, incluindo esses com protocolo Hart®.
Impressão direta do Certicado
de Calibração (Pass/Fail)
(PDF ou impressora USB)

Nas versões
Desktop e
Rack Mounting:

Controle de Pressão
até 3000 psi,
Pneumático em
até 20 segundos.

PCON-Y17-DT

Versão Desktop com
geração de pressão
Todos os recursos para realizar
calibrações com segurança e
praticidade em Bancada.

PCON-Y17-RM

Versão de Montagem em
Rack de 19"
Perfeito para montagem em
Bancada de Calibração

PCON-Y18-LP
Calibrador Automático para Baixas Pressões
Especialmente desenvolvido
para fornecer uma pressão
de controle muito baixa
com estabilidade de até
0,1 Pa e exatidão de até
0,75 Pa, utilizando uma
interface amigável e intuitiva.

versão

Field
Service

versão

Desktop

Nas versões
Desktop, Rack Mounting e
Field Service
versão

Rack Mounting

04

Controladores e Calibradores de Pressão

www.presys.com.br

Controladores e Calibradores de Pressão

PCON Kompressor-Y18
A forma nova e produtiva de Calibrar Pressão.
Montagem em Rack de 19"
ou uso em bancada

(possui compressor de ar interno)
Portáteis para uso
em campo

Faixas desde:
vácuo ~ 1 bar
vácuo ~ 70 bar
desde 1 bar
até 17 bar

modelos para
35 e 70 bar

A Linha de Calibradores Automáticos PCON Kompressor possui compressor de ar interno, gerando pressão e vácuo,
isento de óleo e com baixo consumo de energia que elimina o uso de cilindro de nitrogênio ou bomba hidráulica.
Também agrega os mais recentes recursos desta nova era tecnológica, a Indústria 4.0, onde tarefas são feitas
automaticamente com o instrumento, no final, produzindo o Certificado de Calibração contendo incerteza expandida
conforme 17025.
Calibração automática de transmissores de
pressão e pressostatos.
Referência barométrica opcional para geração de
pressão absoluta.
Detecção de estabilização programável.
Configurador Hart® opcional.
Entrada auxiliar opcional para alimentação
externa.
Opcionais cápsulas externas - ação dual range
(otimização da exatidão de calibração).

www.presys.com.br

PCON Kompressor
calibrando transmissor de
pressão com protocolo de
comunicação Hart®.

Controladores e Calibradores de Pressão
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Linha TA (Industrial Advanced)

Banhos Térmicos Tipo Bloco Seco
Nova Linha Avançada TA

Iniciando uma nova era
de Calibradores de Temperatura
Prontos para a Indústria 4.0
Capacitados para Hart® & Profibus®
Diversos ranges de -60 ºC até
1200 ºC, com opcional de Líquido
Agitado e Corpo Negro.
Excelente desempenho, Estabilidade
e Uniformidade Térmica.
Senhas de acesso, Data Logger,
Gráficos On-Line, elaboração de
Tarefas e completa automação
da calibração.
Impressão direta do Certificado
de Calibração (Pass/Fail) em
PDF ou impressora USB.

Display touchscreen com fácil visualização
dos dados.
Menu de Navegação Intuitivo visando agilizar
a operação no banho térmico.
®
Calibrador Hart para ajuste fácil e direto dos
parâmetros de Zero e Span de sensores com
transmissor Hart® incorporado.

Pode-se facilmente inserir os parâmetros da curva de calibração
do sensor (Callendar-Van Dusen) ou ITS-90, além de uma proteção
para a faixa de temperatura do sensor.
Uso em conjunto com ST-501 Super Termômetro com excelente
precisão para as medições de temperatura ainda mais exigentes.
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Linha TA (Industrial Advanced)

www.presys.com.br

Linha TA (Industrial Advanced)
Interface de Usuário Amigável
Com uma interface fácil, clara e intuitiva, e com disponibilidade de diversos idiomas, permite rápido domínio
de como ser operado.
Usuário Logado Setpoint
Seleção da
Referência
Velocidade e
Ativação do Agitador

Indicador de
Estabilização
(cor verde)

Temperatura de
Referência

Entrada Selecionada
Valor em Unidade de
temperatura
Valor do Sinal
Elétrico
(ohms,mV, mA)

Entradas
Os banhos térmicos da linha TA tem um calibrador interno de alto desempenho para ler entradas de corrente mA,
termopares, RTDs, termostatos e também sinais digitais em Hart® ou Probus®.

RTD pode ser conectado com 2, 3 ou 4 os
e pode-se selecionar várias tabelas como
a IEC 60751, JIS ou Callendar-Van Dusen.

Testes de termostato podem ser
realizados automaticamente.

www.presys.com.br

O tipo de termopar pode ser selecionado
e mais tabelas podem ser adicionadas sob
solicitação. A compensação de junta fria
pode ser interna ou externa.

Para transmissores de temperatura 4-20 mA,
o valor da escala de temperatura pode ser visto
na tela junto com o valor de corrente.

Linha TA (Industrial Advanced)
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Funcionalidades da Linha Advanced

Funcionalidades da
Nova Linha Advanced
Reunião de diversos equipamentos em um único dispositivo.
Produtividade e facilidade de uso ao alcance de suas mãos.
Inovação no método de se calibrar, congurar, registrar e documentar.

Preenchimento automático de coleta de dados.
Avaliação gráca dos resultados da calibração
e dos limites de tolerância.
Controle estatístico da calibração em tempo real.

Conguração de níveis de acesso, perl de usuário e segurança de
senhas de acesso.
Descrição do servidor remoto onde o software de calibração está
instalado.
Conguração de rede TCP/IP ou Wi-Fi.

METROLOGIA 4.0
CONECTIVIDADE

Webserver via Browser

Software de Calibração

ISOPLAN-5

Firefox

Safari

Internet Explorer

Edge

Chrome

VNC
WEBSERVER
BROWSER

ISOPLAN

Conectividade total via diversos meios diferentes.
Arquivos internos ao calibrador em formatos diferenciados e
criptografados.
Utilização de diferentes camadas de aplicação para
operação remota.

WEB SERVICE

FILE SYSTEM
Permite acesso aos
arquivos de tarefas,
®
vídeos, DD’s Hart .

FS

UNIVERSAL
SERIAL BUS
Conexão ponto a ponto

USB

XML

Funcionalidades da Linha Advanced

Conjunto de mensagens
de aquisição e
resposta de dados.

APLICATIVOS
DE CLIENTES

REMOTE FRAME
BUFFER PROTOCOL
Web Service

ETHERNET
Utiliza a ETHERNET
com cabo de rede e
protocolo TCP/IP.
Interconexão de Redes Locais.

LAN

CAMADA DE
APLICAÇÃO

VIRTUAL NETWORK
COMPUTING INTERFACE

Compartilhamento de
tela e controle remoto

RFB

WIRELESS FIDELITY
Depende de liberação
(existência) de um
roteador Wi-Fi.
Celular (Hotspot).

Wi-Fi

CAMADA DE
SERVIÇOS

COMO SE
CONECTAR
(MEIO FÍSICO)

FORMATO DOS DADOS
EXTENSIBLE MARKUP
LANGUAGE
Criação de uma
infraestrutura única.
Tipo de arquivo autodocumentado.
Os dados das calibrações podem ser
transferidos do calibrador advanced
para o software de calibração neste
formato.
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REMOTE
SERVER

PORTABLE DOCUMENT
FORMAT

XML
CRIPTOGRAFADO

COMMA SEPARATED
VALUE

PDF

Geração dos gráficos,
relatórios em arquivos.
Visa facilitar o usuário a obter
documentos gerados pelo calibrador
advanced.

Arquivo que armazena
dados em texto simples,
separado por vírgula.
Arquivos CSV podem ser abertos no ExcelTM,
sendo que os dados separados por vírgula
são dipostos em colunas difierentes.

CSV

Tipo de arquivo
criptografado.
Os dados das calibrações estão
seguros contra alterações indevidas

XML

www.presys.com.br

Certificado gerado

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO
NÚMERO 0001.01.19

TAG: TT-001

MODELO: 5335A

NÚMERO DE SÉRIE: 140947280

FABRICANTE: PR

FAIXA DE SAÍDA 4 a 20 mA

ERRO MÁXIMO = 0.1% SPAN( SPAN = 16 mA )

FAIXA DE ENTRADA:
0 a 100 °C (RTD)

PROCEDIMENTO UTILIZADO:
Procedimento de Teste Nº 00001-01

CONDIÇÕES DE CALIBRAÇÃO: UMIDADE: 55% TEMPERATURA: 25ºC
PADRÃO:
FABRICANTE
PRESYS
PRESYS
PRESYS

NÚM. SÉRIE
287.05.14
287.05.14
287.05.14

Calibração preliminar realizada por: Newton Bastos
Calibração
Referência
Cal.
Corr.
0.00 °C
4.0000 mA
0.00 °C

MODELO
MCS-XV
MCS-XV
MCS-XV

PROX. CAL.
02/05/2016
02/05/2016
02/05/2016

NÚM. CERTIFICADO
R0001.05.16 (EL)
R0002.05.16 (TP)
R0003.05.16 (PR)

Ref.
Corr.
4.0000 mA

Leitura 1

Média

Erro

U

vEﬀ

DATA 01/05/2009
k

3.9504 mA

3.950 mA

-0.050 mA

0.012 mA

∞

2.00

25.00 °C

8.0000 mA

25.00 °C

8.0000 mA

7.9453 mA

7.945 mA

-0.055 mA

0.012 mA

∞

2.00

50.00 °C

12.0000 mA

50.00 °C

12.0000 mA

11.9489 mA

11.949 mA

-0.051 mA

0.012 mA

∞

2.00

75.00 °C

16.0000 mA

75.00 °C

16.0000 mA

15.9572 mA

15.957 mA

-0.043 mA

0.012 mA

∞

2.00

100.00 °C

20.0000 mA

100.00 °C

20.0000 mA

19.9571 mA

19.957 mA

-0.043 mA

0.012 mA

∞

2.00

Calibração ﬁnal realizada por: Newton Bastos
Calibração Referência
Cal.
Ref.
Corr.
Corr.
0.00 °C
4.0000 mA
0.00 °C
4.0000 mA

Leitura 1

Leitura 2

Leitura 3

Leitura 4

Média

Erro

U

vEﬀ

4.0088 mA

4.0029 mA

4.0004 mA

4.0077 mA

7.9982 mA

8.0031 mA

7.9957 mA

DATA 01/05/2009
k

4.005 mA

0.005 mA

0.013 mA

255

2.00

25.00 °C

8.0000 mA

25.00 °C

8.0000 mA

8.0039 mA

8.000 mA

0.000 mA

0.013 mA

264

2.00

50.00 °C

12.0000 mA

50.00 °C

12.0000 mA 11.9996 mA 12.0007 mA 11.9960 mA 11.9979 mA

11.999 mA

-0.001 mA

0.012 mA

∞

2.00

75.00 °C

16.0000 mA

75.00 °C

16.0000 mA 16.0004 mA 16.0013 mA 15.9994 mA 15.9994 mA

16.000 mA

0.000 mA

0.012 mA

∞

2.00

100.00 °C

20.0000 mA

100.00 °C

20.0000 mA 19.9994 mA 20.0044 mA 19.9984 mA 20.0030 mA

20.001 mA

0.001 mA

0.012 mA

850

2.00

OBSERVAÇÕES:
a) A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k, o qual para uma distribuição t
com veﬀ graus de liberdade efetivos corresponde a uma probabilidade de abrangência de 95,45%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02
b) O campo Ref.Corr corresponde ao Valor Convencional, o campo Média corresponde à Indicação e o campo Erro corresponde ao Erro de Medição.
A incerteza de medida U está associada à Indicação.

DOCUMENTO GERADO EM:
15/02/19
Presys MCS-XV, sexta-feira, 15 de fevereiro de 2019

Com relação aos valores de K e vEff nos certificados de calibração.
Informações úteis para Análise Crítica nos Certicados de Calibração Externos e Internos.
vEff signica grau de liberdade efetivo. Tem a ver com a distribuição da incerteza nal e como ela cou.
K signica Fator de Abrangência. Quanto maior, signica que houve uma maior dispersão das leituras e
não possui implicações qualitativas, visto que haverá uma compensação na incerteza expandida.
Lembrando a fórmula: U = K . uc, onde U é a Incerteza expandida, K é o fator de abrangência e uc é a
incerteza combinada.

www.presys.com.br

Certificado gerado
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Linha-T (Standard)

Banhos Térmicos Tipo Bloco Seco

Linha-T (Standard)

Calibradores compactos, desenvolvidos para uso em campo ou laboratório, possuem
excelente homogeneidade térmica e estabilidade. Realizam calibrações automáticas
com ou sem o uso do computador.
• Permite o controle por probe externo.
• Display vácuo fluorescente.

• T-50N (-50 ºC a 140 ºC)
• T-35N (-35 ºC a 140 ºC)
• T-25N (-25 ºC a 140 ºC)
• T-350P (ambiente a 350 ºC)
• T-650P (ambiente a 650 ºC)
• T-1200P (de 50 ºC a 1200 ºC)

Modelos com insert de maior volume,
opção de líquido agitado e corpo negro
• T-45NL (-45 ºC a 140 ºC)
• T-35NLL (-35 ºC a 140 ºC)
• T-25NL (-25 ºC a 140 ºC)
• T-300PLL (ambiente a 300 ºC)

Modelo para calibrar
Sensores de Superfície
• T-500PS (ambiente a 500 ºC)

Modelos Multifuncionais, Bloco Seco
+ Infravermelho
• T-35NH (-35 ºC a 140 ºC)
• T-650PH (ambiente a 650 ºC)
• T-1200PH (50 ºC a 1200 ºC)

10

Linha T (Standard)

www.presys.com.br

Linha-TE (Industrial Econômica)
Modelos para calibração de
TERMÔMETRO INFRAVERMELHO
• T-30NIR (-30 ºC a 150 ºC)
• T-500PIR (ambiente a 500 ºC)
• T-1200PIR (50 ºC a 1200 ºC)

Orifício para referência externa de temperatura
com leitura no próprio calibrador para altas
performances de calibração.

Linha-TE (Industrial Econômica)

Calibradores compactos, desenvolvidos para uso em campo ou laboratório.
Linha econômica, simplificada, para atender exatamente as suas necessidades.
Modelos com insert de maior
volume, opção de líquido
agitado e corpo negro

• TE-50N (-50 ºC a 140 ºC)
• TE-35N (-35 ºC a 140 ºC)
• TE-25N (-25 ºC a 140 ºC)

• TE-25NL (-25 ºC a 140 ºC)

• TE-350P (ambiente a 350 ºC)
• TE-650P (ambiente a 650 ºC)

Opção de insert de corpo negro
• TE-1200P (50 ºC a 1200 ºC)

Calibrações automáticas
Realizam calibrações totalmente automáticas
com ou sem o uso do computador.

www.presys.com.br

Compacto
Portáteis, compactos, dispõem de inserts
intercambiáveis e bolsa para transporte.

Linha TE (Industrial Econômica)
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Linha de Calibradores tradicionais, consagrados em
nosso mercado como verdadeiras referências
Calibrador de Pressão

PC-507
Modelo consagrado no Brasil como referência em calibração de
pressão, revolucionou o setor devido à simplicidade de uso,
tamanho compacto, design próprio para uso em instrumentação
industrial e desempenho no funcionamento.

Exatidão de ±0,025 % do fundo de escala.
Fonte auxiliar para alimentação de transmissores a 2 fios.
Realiza medição de pressão, mA e Volts e gera mA e Volts.

Calibrador de Pressão

PC-507-IS

Segurança Intrínseca
Calibradores produzidos no Brasil
com certificação IS nacional, pelo INMETRO
Para uso em atmosferas potencialmente explosivas.
Certificado para Grupo IIC, Zona 0 / Ex ia IIC T4 Ga
(grupo do hidrogênio e do acetileno).

Calibrador Universal de Processo

ISOCAL MCS-12-IS
Segurança Intrínseca
Mede e gera sinais de mA, mV, Volts, ohms, RTD, TC e Hz.
Realiza operações de entrada e saída simultaneamente.
Exatidão de até 0,01 % do fundo de escala.

Pressure Calibration Station

PCS-5070
Unidade de conveniência para uso no campo, todos os
recursos para realizar calibrações acomodados em
maleta de alta resistência.

12

Calibradores tradicionais

www.presys.com.br

Conquistando este reconhecimento em trinta
anos de comprovada competência técnica.
Calibrador Universal para Instrumentação

ISOCAL MCS-12
Mede e gera simultaneamente sinais
de mV, V, mA, ohms, TC, RTD e Hz.
Entrada para sensor de temperatura
de precisão (probe) com coeficientes
Callendar-Van Dusen.
Módulo de pressão opcional Isocal-MPY.

Multicalibrador para Instrumentação

ISOCAL MCS-8

Mede e gera simultaneamente sinais
de mV, V, mA, ohms, TC e RTD.

Calibrador de Temperatura

TC-512
Mede e gera simultaneamente sinais
de mV, V, mA, ohms, TC e RTD.
Coeficientes Callendar-Van Dusen
para a entrada RTD 4 fios.

Super Termômetro

ST-501
Medição de temperatura com
alta exatidão devido à possibilidade
de configuração de parâmetros
Callendar-Van Dusen e ITS-90
dos sensores.

Termômetro de Precisão

PT-511
Possui algoritmos internos para calcular a temperatura
utilizando coeficientes Callendar-Van Dusen e ITS-90,
entre outras tabelas internacionais de temperatura.
Aceita sensores de platina Pt-25 e Pt-100, além de
termopares, incluindo Au-Pt.

www.presys.com.br

Calibradores tradicionais
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Calibration Cell

Calibration Cell

"A habilidade de se calibrar melhor com custos menores"
A Calibration Cell® da Presys é um Sistema Integrado com Calibradores Modulares que
®
se comunicam entre si, com o software Isoplan e com aplicativos que podem ser feitos utilizando
ferramentas ".Net". Oferece ainda diversos recursos da tecnologia "smart/web", entre outros
atualização remota do software dos calibradores e suporte técnico via teleconferência. Favorece
a realização de calibrações bem-feitas com redução de custos e aumento significativo da
produtividade dos serviços.
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Calibration Cell

www.presys.com.br

Calibration Cell

Calibradores Modulares e Integrados:
Pressão, temperatura, sinais elétricos ou
customizados para atender necessidades específicas.
Todos os calibradores possuem versão portátil, para uso no campo.
Módulo Super Termômetro Avançado
STA-510-RM
Módulo de Sinais Elétricos/Temperatura
Isocal MCS-XV-RM

Módulo de Protocolos de Comunicação
CPM-3442

TM

Módulo Controlador e Calibrador
Automático de Pressão
PCON-Y18-RM

Módulo Controlador de Pressão
PCON-Y17-RM

Foundation Fieldbus

Módulo Calibrador Avançado de Pressão
PCA-570-RM
Módulo Calibrador Avançado
de Temperatura - TCA-520-RM

Completa Estrutura de Informação:
Ethernet, Wireless, USB, TCP/IP
Built-in Web Server Modbus, Hart®,
Profibus®, FoundationTM Fieldbus.
www.presys.com.br

Calibration Cell
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Estação de Calibração

Estação de Calibração
Pode-se escolher qualquer tipo de calibrador disponível e indicar
onde se deseja que o mesmo seja montado. Assim, a Estação é
fornecida para atender à aplicação desejada pelo cliente.
Soluções Completas para
Pressão, Temperatura e
Sinais Elétricos.
Sistemas Integrados
®
Software ISOPLAN .
Laboratório Próprio RBC.
Valor Máximo em

Metrologia Moderna
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Estação de Calibração

www.presys.com.br

PSV Station

PSV STATION

Software PSV

Estação Digital de Calibração
e Teste para Válvulas
de Segurança, Alívio e
Válvulas Piloto

O Software ISOPLAN-PSV
é uma extensão do nosso
software de gerenciamento
de calibração Isoplan feito
para o teste de válvula de
segurança / alívio de
pressão e gerenciamento
de calibração.

As Estações de PSV da PRESYS são uma família
de estações transportáveis, compactas, digitais e de
fácil operação para testar e calibrar todos os tipos
de válvulas de segurança e alívio na faixa de ½"
a 10" e até 14500 psig (1000 bar).
Dispõem de um sistema de aquisição único que
permite a detecção automática das pressões de
abertura e de fechamento da válvula (RESET).
Se comunicam com o software de calibração
Isoplan-5®-PSV para se emitir certificados de
calibração e relatórios de teste.
Opções com Booster intensificador de pressão.

Modelos para pressões:
1000 psig (70 bar) / 3000 psig (210 bar) /
5000 psig (350 bar) / 14500 psig (1000 bar).
A Estação de Calibração de PSV Station da Presys
poderá ser fornecida opcionalmente montada em

Certiﬁcado de Calibração

Presys

N° 1/2019

CLIENTE: Presys Instrumentos e Sistemas
ENDEREÇO: Rua Luís da Costa Ramos, 260 - São Paulo - SP
INSTRUMENTO:Válvula Segurança
FUNÇÃO:
SETOR: \Setor-1
PROC.: 005
RM: 1234/2010
SOLICITANTE: Sr. Pedro

ESPECIFICAÇÃO DO INSTRUMENTO
Fabricante: Presys
Modelo: Presys
Conexão ao processo: Rosca
Orifício: 4,0mm
Material dos Internos: Inox
Vedação: Classe VI
Tipo: Block Safet

DN: 1" 1/4
Padrão: 900 ANSI
Material do corpo: WCB
Material do Disco: Inox
Castelo: Fechado
Fluido:

CALIBRAÇÃO E AJUSTE
CALIBRAÇÃO PRELIMINAR
Fechamento
Abertura

Referência
(kgf/cm2)
141,2
140,0

ESTANQUIEDADE: ESTANQUE

sob pedido.

Leitura 1
(kgf/cm2)
140,5
141,2

Média
(kgf/cm2)
140,5
141,2

Erro
Blowdown
U
k
(kgf/cm2)
(%)
(kgf/cm2)
-0,7
0,50
0,035
2,000
1,2
0,035
2,000

Crit. Aceit
(kgf/cm2)
5,6
1,4

ESTADO INTERNO: BOM

CALIBRAÇÃO FINAL
Média
Leitura 1
Leitura 2
Leitura 3
Referência
(kgf/cm2)
(kgf/cm2)
(kgf/cm2) (kgf/cm2)
(kgf/cm2)
Fechamento
141,2
140,6
140,6
140,6
140,6
Abertura
140,0
141,2
141,1
141,2
141,2
OBSERVAÇÕES
:
- A incerteza expandida foi calculada com uma probabilidade de abrangência de 95,45%
- Norma Aplicada: ASME Seção I
- Fluido Aplicado:Nitrogênio

container e providenciamos a
instalação e treinamento no local

N. DE REGISTRO:0004
TAG: TESTE-PSV
PERÍODO DE CALIBRAÇÃO
: 12 Meses
O.S.: 000-Teste-PSV
PEDIDO: 1234
PMTP: 150 kgf

Erro
Blowdown
U
(kgf/cm2)
(%)
(kgf/cm2)
-0,6
0,42
0,035
1,2
0,12

k
2,000
3,193

Crit. Aceit
(kgf/cm2)
5,6
1,4

CONDIÇÕES DE CALIBRAÇÃO
LOCAL: Laboratório
UMIDADE: 55%

TEMPERATURA:25°C

PADRÕES UTILIZADOS
Modelo: DMY-2017 N.S.: 123.03.10 N. Cert.:R.026.15.10 Próx. Calib.: 02/02/201 6 Escala: Pressão - C2 (psi) E/S:(E)

DEFEITOS E SITUAÇÕES CONSTATADAS
Preventiva
000-Instrumento em condições normais

REGISTRO NO CREA

www.presys.com.br

Presys Instrumentos e Sistemas LTDA CREA: XXX

Responsável Técnico: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

LAUDO INICIAL: Aprovado

LAUDO FINAL: Aprovado

DATA CALIBRAÇÃO: XX/XX/XXXX

DATA PRÓXIMA: XX/XX/XXXX

PSV Station

COMENTÁRIOS

CRE
A: XXXXXX
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Benefícios

Software de Calibração

Melhora a produtividade do serviço dos técnicos.
Fácil revisão dos dados e históricos durante uma auditoria.
Aumenta a confiabilidade no cumprimento das normas, a
qualidade e a utilização dos recursos.
Informações centralizadas em um único sistema.
Substitui a utilização de planilhas ExcelTM e formulários
de papel.
Atende os requisitos da norma ISO/IEC 17025.
Atende os requisitos da norma FDA 21 CFR-Part 11 / GAMP.

ISOPLAN-5
Sistema completo para sua
Gestão de Calibração

Numeração do
certificado

Logotipo da empresa e
personalização do certificado

Presys
1/2019

Registro de
Instrumentos,
Tags, Padrões,
Setores,
Criticidade e
Procedimento

2014

Evidencia erros
e incertezas
acima dos limites
de tolerância
estabelecidos

Várias
estratégias
para a
calibração

Cálculo
automático de
incerteza
ampliada para
dois ou mais
padrões
compatível com
GUM
28/07/2015
28/07/2015

Lista de
padrões
usados
05/02/2019

Assinatura
eletrônica compatível
com 21CFR Part 11

05/02/2019

08/08/2019

05/02/2019

Assinatura
escaneada

05/02/2019

Presys Instrumentos e Sistemas
Rua Luiz da Costa Ramos, 260 - Água Funda - São Paulo - SP - 04157-020
TEL.: (11) 3056-1900 - FAX: (11) 5073-3366 - e-mail: vendas@presys.com.br
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Isoplan-5

www.presys.com.br

CADASTRO
PADRÕES / INSTRUMENTOS / TAGS

Diagrama Geral

ISOPLAN-5
RESULTADOS

CALIBRADORES PRESYS

DOWNLOAD

MANUAL
TABLET / POCKET PC / EXCEL
LAB. EXTERNO

a CERTIFICADOS
a PLANOS DE CALIBRAÇÃO
a ETIQUETAS
a ESTATÍSTICAS

ISOPLAN
UPLOAD
SYNC

XML File

AUDIT TRAIL
BANCO DE DADOS

CMMS - ERP
a SAP
a MAXIMO .....

MS Access
Isoplan-5A

SQL Server
Isoplan-5S

Oracle

Isoplan-5O

Incrivelmente fácil de utilizar! Tudo a sua disposição com um "Clique" !
O Isoplan-5 é um Software completo que permite assegurar
o efetivo gerenciamento das calibrações com proteção e
confidencialidade dos dados com total rastreabilidade dos
padrões, históricos das calibrações, controle de
instrumentos, tags e malhas ativos e inativos.
Com uma moderna e prática tela de navegação, o usuário
tem completo acesso a todas as informações pertinentes
ao processo de calibração. É possível “num clique”
visualizar setores, tags, Instrumentos, históricos de
calibrações e as calibrações que estão pendentes. Essa nova
funcionalidade facilita os trabalhos do dia-a-dia e fornece
bases técnicas para a exposição de dados em Auditorias.
Além disso, com esta funcionalidade de “Explorar Empresas”,
o Isoplan-5 atinge elevado grau de gestão, com uma visão
completa de todas as informações, com vários filtros e
mecanismos de busca, tornando mais eficiente e segura
a Gestão Metrológica.

www.presys.com.br

Isoplan-5
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módulos

OPCIONAIS

Em virtude da necessidade dos clientes foram criados
módulos muito úteis no dia a dia do segmento.
Entre eles podemos citar:

"ASE" - Assinatura Eletrônica

"ML" - Calibração de Malhas

Indicado para empresas que desejam reduzir o fluxo
de papel e impressão.

Indicado para execução das Calibrações em Malha.

"AT" - Audit Trail
Indicado para empresas sujeitas a auditorias referentes a
sistemas computadorizados com registros eletrônicos.

"CDE" - Coletor de Dados Pocket PC
Indicado para usuários que realizam diversas coletas de
dados de calibração e preferem não utilizar papel.

"DSh" - Datasheet
Indicado para gerar folha de dados dos instrumentos.

"NU" - Nível de Usuários
Indicado para empresas que possuem diversos usuários do
Software Isoplan com perfis de acesso diferentes.

"PSV" - Calibração Válvulas de Segurança
Indicado para empresas que realizam internamente as
calibrações de PSV.

Este módulo permite gerar um documento de aprovação do
cadastro de tags do Isoplan chamado de análise crítica.

"ADW" - Integração com o Active Directory
Módulo de integração com o Active Directory do Windows
permitindo que seja utilizado a mesma senha do Windows no
Isoplan.

MÓDULO - "ERP”
Conector para
integração com SAP
ou com outros ERP’s

SERVIÇO de Migração de Banco de Dados
Serviço de Migração Planilha ExcelTM para BD Isoplan-5
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Indicado para setores de Calibração que desejam incluir no
Isoplan, além do número do procedimento, toda a descrição
da tarefa.

"PS" - Prestador de Serviços
Indicado para empresas prestadoras de Serviços.

”FDA" - Validável
Atende requisitos do FDA
- 21 CFR - Part 11;
Assinatura Eletrônica;

Audit Trail;
Malhas;
Datasheet.

”PAVal” - Pacote de Validação do Software
Documentação de requisitos de usuário, de testes para
qualificação da instalação e para qualificação da operação.
Ideal para empresas que buscam “Validar” seus Sistemas
Computadorizados e atender requisitos regulatórios.
Pode ser fornecido em conformidade com os Módulos adquiridos.

SERVIÇO de Validação

"AC" - Análise Crítica

MÓDULO - "Corporative"
Gestão Metrológica

"PCD" - Procedimentos

Validação do Software Isoplan-5 em conformidade
com os documentos PAVal (OQ/IQ/PQ).
A Presys Instrumentos tem uma estrutura profissional
de engenheiros e técnicos altamente capacitados em
Instrumentação, Metrologia e Calibração, que garante
suporte qualificado, treinamento, startup e uma
atualização constante do software, ao longo do
ciclo de vida.

Porquê escolher o Isoplan?
Com 30 anos de existência, o software
Isoplan em virtude das melhorias
solicitadas pelos clientes ao longo dos
anos, vem se tornando uma ferramenta
robusta, eficiente e completa na Gestão
das Calibrações nas Indústrias.

www.presys.com.br

