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 O Multicalibrador Cappo Prime II possui dois canais independentes, para 
leitura e simulação simultâneas de sinais usados em instrumentação: 
Termopares: J, K, N, E, T, R, S e B conforme a ITS 90, com resolução de até 
0,01ºC;
Termoresistências tipo Pt100 (IEC, JIS, SAMA), Pt1000 IEC, Cu10, Ni120. 
Resolução de 0,01ºC;
Tensão: escalas de -21 a 210mV, -210 a 2100mV e -10 a 45V com resolução 
de até 0,001mV;
Corrente: máxima de 51mA com resolução de até 0,0001mA;
Resistência: faixas de 0 a 500 e 0 a 4000 com resolução de até 0,001; 
Frequência: escalas de 0 a 200Hz, 0 a 2000Hz e 0 a 20000Hz com resolução 
de até 0,001Hz;
Contadora (pulsos);
Exatidão básica: ± 0,01%;
- Simulações em loop ativo ou passivo;
- Função Probe com disponibilidade para inserir os coeficientes Callendar
Van Dusen, para correção do valor de leitura.  Tempo de estabilização
programáveis com aviso sonoro através de “Bips”;
- Contraste do display ajustável;
- Geração de rampas e patamares por simulação contínua ou por degraus de
rampa com ajustes de tempo e ciclos, para calibração automática de
registradores, controladores, indicadores e cartões de entrada de
supervisórios ou CLPs em diversos pontos sem a necessidade de comandos;
- Selecão da diferença entre os valores dos canais selecionados;
- Função Switch Teste para calibração de termostatos e pressostatos, com o
congelamento do valor na mudança de estado;
- Armazenamento de valores pré-definidos pelo usuário na memória do
instrumento;
- Comunicação USB com computador para possibilitar informatização das
calibrações;
- Cada canal possui uma fonte interna de 24 Vdc para alimentação de
transmissores de temperatura e/ou instrumentos;
- Display gráfico amplo e retro-iluminado de 240x128 pixels, com teclado tipo
Touch Screen;
- Instrumento de uso em campo ou em laboratório (devido à sua excelente
exatidão), alimentado por 5 baterias de Ni-MH recarregáveis, com autonomia
de uso de 6 horas;
Como opcional o instrumento oferece a possibilidade de integrar módulos de
pressão, com até 14 unidades conforme seguem: bar, kPa, KG/cm2, mmHg,
cmHg, mmH2O, cmH2O, mH2O, torr, atm, psi, inHg, inH2O e mbar;
- Função de auto zero de pressão antes do início das calibrações;
- Dimensões: 145x247x257 mm (AxLxP);
- Peso: 2,4 Kg nominal;
- Inclui no fornecimento: manual do usuário em português, carregador de
baterias, Certificado de Calibração RBC, com selo do INMETRO e cabos
para Pt-100 e Termopares K, J, R/S e T.

FAIXAS DE MEDIÇÃO DISPONÍVEISCAPPO PRIME II

Possibilidade de Calibração de Pressão 
com módulos internos e/ou externos.
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Reservamo-nos o direito de efetuar mudanças nos catálogos sem  aviso prévio . 
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FAIXA RESOLUÇÃO
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Exatidão: ±0,025 % do fundo de escala

Bomba portátil pneumática.

Bomba portátil hidráulica.

POSSIBILIDADE DE MONTAGEM 
NA ESTAÇÃO DE CALIBRAÇÃO

Válvula Reguladora Baixa PressãoVálvula Reguladora Baixa Pressão

Válvula Reguladora Alta PressãoVálvula Reguladora Alta Pressão

Fonte 24 VDC / 1AFonte 24 VDC / 1A

Corte personalizado
para o instrumento 

utilizado

Corte personalizado
para o instrumento 

utilizado

Apoio lateralApoio lateral Apoio lateralApoio lateral

5 tomadas (220VAC)5 tomadas (220VAC)5 tomadas (110VAC)5 tomadas (110VAC)

Luminária, com lâmpada fluorescenteLuminária, com lâmpada fluorescente
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