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PIECAL 830 – Wielofunkcyjny kalibrator procesowy
Miej więcej narzędzi
w mniejszym kalibratorze!
Noś w swej dłoni 8 jednofunkcyjnych kalibratorów
plus kalibrator prądu pętli z zasilaniem pętli
plus diagnostyka pętli w twojej dłoni.

miliampery  napięcie  częstotliwość  pH  rezystancja
 termopary  RTD  ciśnienie  diagnostyka pętli
 zasilanie przetworników
Pierwszy kalibrator z PIĘCIOMA narzędziami diagnostycznymi
Wykrywa „ukryte” uszkodzenia pętli
Szybko diagnozuje kłopotliwe doziemienia i upływności za pomocą
opatentowanej techniki diagnozowania pętli. Uszkodzenia te nie są
wykrywane przez żadne inne kalibratory!
Szybkie określanie wszystkich parametrów pętli za pomocą
TM
LoopScope
Jednoczesne wyświetlanie prądu, napięcia i rezystancji, dające
informacje o stanie działającej pętli. Wykrywanie problemów z
zasilaniem i z podłączeniem zbyt wielu obciążeń. Metoda
opatentowana przez PIE.
Automatyczna detekcja 2, 3 i 4 przewodowych termorezystorów RTD
Diagnozuje podłączenie czujników i wykrywa występujące rozwarcia za pomocą opatentowanej metody.
Na ekranie LCD które z czterech przewodów są podłączone do czujnika RTD.
Podmieniany za uszkodzony przetwornik w celu diagnostyki problemów ze strowaniem
Łatwe ustawianie PIECAL830 w tryb pracy przetwornika temperatury, częstotliwości, miliwoltów i
ciśnienia. Gdy po podłączeniu 830 można znowu sterować pętlą to oznacza że podmieniony sterownik
jest uszkodzony. Włącz LoopScope aby jednocześnie wyświetlać prąd pętli, napięcia zasilające i
obciążenia pętli w celu jej diagnostyki.
Diagnostyka uszkodzeń okablowania bez multimetru
Wbudowany tester ciągłości z sygnalizacją akustyczną pozwala na szybkie wyszukiwanie przerwanych
przewodów lub zwarć w okablowaniu. Jest również przydatny w diagnostyce przekaźników i wyjść
sterowników.
PIE Model 830 jest czymś więcej niż kalibratorem wielofunkcyjnym. Jest on także „detektywem” pętli, mogącym
diagnozować częste problemy, których inne mierniki nie wykrywają. Macie zalane puszki łączeniowe lub
nieznane doziemienia? Technika Loop Diagnostic, opracowana przez PIE, je wykryje.
Można użyć LoopScope, aby zobaczyć jednym rzutem oka wszystkie parametry – miliampery, wolty i
rezystancję petli.
Przestańcie wyrzucać w pełni sprawne przetworniki, aby przekonać się, że uszkodzenie jest gdzieś w innym
miejscu pętli. Skonfiguruj PIE Model 830 jako oddzielny, uniwersalny przetwornik i włącz diagnostykę pętli. Na
ekranie zostaną wyświetlone dokładne wartości na wejściu czujnika, prądowy sygnał wyjściowy i w przypadku
występowania w pętli niekontrolowanego prądu spowodowanego doziemieniem, zwarciem wynikającym z
korozji lub wilgocią. Gdy układ sterujący działa prawidłowo z Modelem 830 włączonym jako przetwornik
oryginalny przetwornik jest uszkodzony i należy go wymienić. W przypadku RTD Model 830 automatycznie
wykrywa który z 2, 3 lub 4 przewodów jest podłączony i ciągły szybko alarmując o problemie z czujnikiem.
Funkcje diagnostyczne są chronione patentem US 7248058.

Zostań diagnostą wyposażonym w opatentowaną technikę diagnostyczną – możliwe jedynie z kalibratorami PIE!

Kalibrator prądu
 przyjazna technikowi praca
Podłączenia
Intuicyjne menu, obsługiwane przełącznikiem EZ-DIAL, umożliwia łatwiejszy wybór
parametrów niż w innych kalibratorach wielofunkcyjnych. Tak łatwe w obsłudze jak
jednofunkcyjne kalibratory PIE. Włącz podświetlanie ekranu aby łatwo odczytywać ekran
w ciemnych pomieszczeniach przemysłowych. Na ekranie wyświetlane są dla każdej
funkcji schematy połączeń wraz z oznakowaniem gniazd, a na spodzie obudowy znajduje
się pomoc w formie graficznej.
 pewna kalibracja
Dokładność do ±0,02% wskazania + 0,01% pełnej skali.
 pomiar czujników temperatury, przetworników częstotliwości, prądów pętli, napięć i ciśnień
sprawdzanie wskazań czujników procesowych. Błyskawiczne wyświetlanie wartości ekstremalnych pozwalające na
określenie zmienności parametrów procesów.
 gwarantowana kompatybilność
Kompatybilność z używanymi urządzeniami włącznie ze wszystkimi markami przetworników typu smart, sterowników PLC
z 14 typami termopar i 9 typami termorezystorów RTD.
 szybkie ustawianie dowolnych trzech sygnałów wyjściowych oraz automatyczna, skokowa lub liniowa zmiana
sygnału wyjściowego
Łatwe ustawianie dowolnej wartości za pomocą pokrętła „DIAL” oraz zapisywanie dowolnych trzech wartości sygnału
TM
wyjściowego w celu ich natychmiastowego wybrania za pomocą przełącznika EZ-CHECK . Wybór 2, 3, 5 lub 11 kroków
automatycznej, skokowej zmiany sygnału wyjściowego o 100%, 50%, 25% lub 10% zakresu. W ustawieniu RAMP liniowa
zmiana sygnału pomiędzy 0 i wartością zakresu. Ustawianie czasu zmian sygnału na wartości 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20, 25, 30
lub 60 sekund.

Kalibrator prądu
 Łatwość obsługi
Za
pomocą
830
można
sprawdzać,
kalibrować
i
mierzyć wszystkie urządzenia z
sygnałami
prądowymi
stosowane
w
pętlach
stałoprądowych 4 – 20 mA.
Może być on używany we wszystkich punktach
dostępowych pętli. Generuje i mierzy prądy w zakresie
od 0,000 do 24,000 mA, symuluje przetworniki
dwuprzewodowe oraz umożliwia jednoczesne zasilanie i
pomiar sygnału wyjściowego tych przetworników.

 Kalibracja z wykorzystaniem zasilania z pętli
Umożliwia sprawdzenie przewodów i odbiorników pętli
prądowej po podłączeniu go do obwodu w miejsce
dwuprzewodowego przetwornika. 830 wykorzystuje
zasilanie pętli w zakresie napięć stałych od 2 V do 60 V.

 Źródło prądu miliamperowego
Kalibrowanie rejestratorów, wskaźników cyfrowych,
zaworów skokowych i innych urządzeń, których
wejściem jest prąd pętli 4 – 20 mA. Umożliwia łatwe
ustawienie dowolnego prądu z rozdzielczością 0,001 mA
za pomocą cyfrowego potencjometru „EZ-DIAL” lub użyć
zaprogramowanych wcześniej wartości EZ-CHECK™ w
zakresie 4,000 mA (0,00%) i 20,000 mA (100,00%).

 Zasilanie i pomiar przetworników dwuprzewodowych
830 umożliwia zasilanie napięciem 24 VDC dowolnych
lub wszystkich urządzeń w pętli, wykorzystując swoje
wewnętrzne baterie i zasilacz przy jednoczesnym
pomiarze wyjść przetwornika dwuprzewodowego lub
innych urządzeń w pętli. Dzięki wbudowanemu
rezystorowi 250 Ω współpracuje z przetwornikami
HART™.

 Pomiar prądu pętli
Umożliwia sprawdzenie wyjść sterowników
natężenia prądu w dowolnym punkcie pętli.
prąd w zakresie od 0,000 do 24,000 mA (od
125,00%) z dokładnością większą niż
typowych multimetrów.

lub pomiar
830 mierzy
-25,00% do
większość

Kalibrator napięcia
 Źródło napięcia stałego mV i V
Kalibratorem
830
można
sprawdzać,
kalibrować
i
mierzyć wszystkie urządzenia
generujące napięcia w zakresie
V, mV oraz mierniki pH
znajdujące się w zakładzie.
Generuje napięcia 0,000 ÷ 10,250 VDC oraz -500,00 ÷
999,99 mV i -20,000 ÷ 99,999 mV.

 Pomiar napięć stałych

830 może mierzyć napięcia stałe w zakresach 0,000 ÷
10,250 V, -999,99 ÷ 999,99 mV, -99,999 ÷ 99,999 mV
oraz 0,00 ÷ 60,0 VDC. Stosowany do sprawdzania
zasilaczy pętli, przetworników I/V, sygnałów od 1 V do
5 V i innych napięć.

Kalibrator częstotliwości
 Kalibracja
przepływomierzy
i
urządzeń
częstotliwościowych
Generowanie
przemiennego
sygnału
prostokątnego
umożliwiającego sprawdzanie,
kalibrację i pomiar wszystkich
przyrządów
częstotliwościowych w zakładzie. Generowanie i pomiar
częstotliwości od 1 do 2000 CPM (Counts-per-Minute),
0,01 ÷ 999,99 Hz, 0,1 ÷ 9999,9 Hz i 0,001 ÷ 20,000 kHz.

 Sprawdzanie czujników optycznych
830 ma zieloną diodę LED błyskającą w synchronizacji
z częstotliwością sygnału generowanego przez
kalibrator. Po wyborze częstotliwości należy przyłożyć
kalibrator do czujnika optycznego tak, aby zielona dioda
LED oświetlała czujnik.

Kalibrator termopar
 Kalibracja bezpośrednio w jednostkach temperatury
o
o
z rozdzielczością do 0,1 C lub 0,1 F.
Likwidacja praktyki noszenia
źródła sygnałów mV i tabel
termopar. 830 pracuje z
wieloma
typami
termopar,
włączając typy J, K, T, E, R, S,
B, N, G, C, D, L (J-DIN), U (TDIN) i P (Platinel II). Łatwe i szybkie ustawianie wartości
o
z dokładnością 0,1 za pomocą potencjometru „EZ-DIAL”
oraz wybór trzech wartości temperatur przełącznikiem
TM
EZ-CHECK .

 Pomiar termopar
Sprawdzanie połączeń termopar i wyszukiwanie
przerwanych przewodów lub skorodowanych połączeń.
Po podłączeniu termopary z miniaturową złączką
termoparową 830 mierzy sygnał z termopary w
o
stopniach C lub F z rozdzielczością 0,1 .
Sprawdź sygnały używanych czujników procesowych.

Kalibrator rezystorów termometrycznych RTD
 Łatwość obsługi
Kalibratorem
830
można
sprawdzać
i
kalibrować
wszystkie
urządzenia
wykorzystujące rezystory RTD i
mierzyć czujniki temperatury
RTD.
 Kalibracja bezpośrednio w jednostkach temperatury
O
O
( C lub F)
Likwidacja konieczności noszenia opornicy dekadowej i
tabel RTD. Kalibrator 830 współpracuje z rezystorami
RTD, łącznie z Pt 100 (alfa = 3850, 3902, 3916, 3926) i
Pt 1000 (alfa = 3850) omów, Cu 10 i 50 omów, Ni 100 i
120 omów. Łatwe i szybkie ustawianie wartości z
o
dokładnością 0,1 za pomocą potencjometru „EZ-DIAL”
oraz wybór trzech wartości temperatur przełącznikiem
TM
EZ-CHECK . 830 może być również wykorzystywany
jako opornica dekadowa w zakresach 0,00 ÷ 401,00
omów i 0,0 ÷ 4001,0 omów.

 Kompatybilność ze wszystkimi urządzeniami
automatyki przemysłowej
Żaden z konkurencyjnych kalibratorów nie jest
kompatybilny z tak wieloma urządzeniami instalacji
technologicznych.
830
może
być
podłączany
bezpośrednio do wejść RTD przetworników, PLC, DCS
i wielokanałowych rejestratorów i testować ich wyjścia
sygnałowe lub wyświetlane wartości. Kalibrator może
pracować zarówno ze starymi urządzeniami ze stałymi
prądami wzbudzenia, jak i z nowszymi urządzeniami
wielokanałowymi, w których prądy wzbudzenia są
przełączane pomiędzy kanałami wejściowymi.
 Pomiar czujników RTD
Kalibrator 830 może być podłączony do dwu-, trój- lub
czteroprzewodowych rezystorów RTD i wyświetlać
o
wyniki w stopniach C lub F z rozdzielczością 0,1 .

Źródło sygnałów pH
 Symulowanie czujników pH dla przetworników i
analizatorów
Użyć tej funkcji do weryfikowania poprawności
urządzeń mierzących pH zanim zaczniesz weryfikować
czujnik pH w kalibracyjnym płynie buforowym.
Regulacja przetworników pH lub analizatorów bez
czujnika pozwala na upewnienie się że urządzenia te są
wykalibrowane i nie wymagają zbyt dużej regulacji po
podłączeniu do nich czujnika. Jeżeli czujnik wymaga

większej regulacji niż zaleca producent (zwykle 5%),
należy czujnik wymienić na nowy. 830 symuluje 0,000
O
do 14,000 pH dla temperatury 25 C co odpowiada
napięciom od +414,12 do -414,12 mV.

Kalibrowanie dwuprzewodowych przetworników
 Zasilanie i pomiar dwuprzewodowych przetworników
830 może jednocześnie symulować temperaturę,
częstotliwość, pH lub ciśnienienie na wejściu
przetwornika i zasilajać go stałym napięciem 24V,
wykorzystując swoje baterie i wbudowany stabilizowany
zasilacz impulsowy oraz wyświetlać w tym samym
czasie
sygnał
wyjściowy
dwuprzewodowego
TM
przetwornika. 830 zasila przetworniki HART , a dzięki
wbudowanemu rezystorowi 250 Ω może być łatwiej
Podłączany do urządzeń komunikacyjnych HART.

Z włączonym detektorem upływności (LEAK DETECT)
830 wskazuje występowanie w pętli doziemienia lub
problemu z przetwornikiem.

Tester ciągłości połączeń
 Wyszukiwanie uszkodzeń przewodów i połączeń
Wbudowany do kalibratora tester ciągłości umożliwia
sprawdzanie przewodów i połączeń w instalacji w
czasie jej wykonywania lub znajdować zwarcia.

Generacja sygnału akustycznego dla zakresu od 0 do
100Ω.

Diagnostyka uszkodzeń pętli
 Wykrywanie upływności pętli prądowej
Automatyczne wyświetlanie prądu pętli i prądu upływu
(US Patent 7248058). Pomiar prądu upływu do ziemi
spowodowanego
uszkodzonym
okablowaniem,
zamoczeniem i korozją, pomagający ocenić, czy
występują problemy związane z przewodami pętli (patrz
rysunki poniżej).

830 wykrywa prąd upływu pętli
spowodowany np. zalaniem
puszki połączeniowej.

Typowe problemy rozwiązywane za pomocą pomiaru upływności
Czy zdarzyło ci się kiedykolwiek wymienić „uszkodzony” przetwornik i stwierdzić, że przyczyną problemów było coś innego
w pętli? I czy zdarzyło ci się wyrzucić taki przetwornik po naprawie uszkodzenia pętli, tak na wszelki wypadek, gdyby
przetwornik był uszkodzony?
Jeżeli przetwornik znajdujący się w pętli jest prawidłowo wykalibrowany, ale wszystkie pomiary w innych miejscach pętli
wykazują stałe odchylenie, jest to spowodowane przesunięciem zera. Przesunięcie to jest najczęściej spowodowane tym, że
część prądu płynącego w pętli nie płynie przez przetwornik. Może to być spowodowane doziemieniami, wilgocią lub korozją.
W przypadku, gdy niektóre pętle zachowują się błędnie po deszczu, może być to spowodowane obecnością wilgoci w
puszkach łączeniowych lub w miejscach uszkodzenia izolacji przewodów. Należy wtedy włączyć detekcję upływności
(Ground Leak Detection) i wykorzystać kalibrator PIE 830 do zasilenia pętli. Prąd, który nie jest sterowany przez przetwornik
lub inny element sterujący prądem będzie wyświetlany na ekranie kalibratora 830 jako prąd upływu.
Kalibrator PIE 830 zasila przetworniki dwuprzewodowe lub pętlę i wyświetla prąd całkowity i prąd upływu. Daje to informacje
przydatne w diagnostyce i naprawie uszkodzeń pętli.

Sygnał wejściowy
przetwornika –
50% zakresu

Przetwornik
ustalający prąd
na 12,00 mA

Puszka
łączeniowa

Zalana puszka
łączeniowa lub
skorodowane
łączówki

System
sterujący

W tej pętli technik wykalibrował przetwornik (Transmitter),
ale system sterujący wciąż daje błędne wskazania.
Problem ten ujawnił się po ulewnym deszczu.

Sygnał wejściowy
przetwornika –
50% zakresu

Przetwornik
ustalający prąd
na 12,00 mA

Używając kalibratora PIE 830 do zasilenia pętli technik zmierzył
prąd upływu 0,48 mA – w przybliżeniu równy błędowi
obserwowanemu w sterowni. Sprawdzając pętlę technik otworzył
puszkę łączeniową, wylewając z niej wodę. Pętla zaczęła po tym
funkcjonować prawidłowo.

Zostań detektywem – wykrywaj ukryte uszkodzenia pętli za pomocą LoopScope
Gdy musisz określić dlaczego pętla nie działa prawidłowo chociaż wszystkie połączenia elektryczne wyglądają na
prawidłowe włącz funkcję LoopScope kalibratora Model 830 i oglądaj wszystkie parametry pętli w tym samym czasie.
LoopScope wyświetla jednocześnie prąd, napięcie stałe i całkowitą rezystancję pętli. Obserwacja SUPPLY (napięcie
stałego) i LOAD (rezystancji) pozwoli zobaczyć, czy zasilanie pętli jest wystarczające do zasilenia wszystkich urządzeń
włączonych do pętli.
Obserwując w tym samym czasie wszystkie trzy wielkości możesz sprawdzić w jaki sposób napięcie i rezystancja reaguje na
zmiany prądu. Gdy napięcie za bardzo spada przy wzroście prądu konieczna może być wymiana zasilacza na wydajniejszy
lub z powodu jego uszkodzenia. Gdy rezystancja pętli jest za duża w pętli znajduje się więcej urządzeń i zasilacz nie jest w
stanie ich wszystkich zasilić lub któreś z urządzeń w pętli pobiera za duży prąd i należy je wymienić na nowe.

Diagnostyka uszkodzeń przetwornika
 Sprawdzanie, czy problemy ze sterowaniem nie są spowodowane wadliwym przetwornikiem
W przypadku problemów z pętlą i podejrzeniem, że
są one spowodowane wadliwym przetwornikiem
możesz szybko zamienić go kalibratorem 830
skonfigurowanym jako uniwersalny, samodzielny
przetwornik.

Wykorzystuj 830 jako przetwornik
awaryjny, aby utrzymać pracę
pętli w czasie, w którym nowy
przetwornik będzie pobierany z
magazynu i konfigurowany.

Kalibrator PIE830 może być łatwo konfigurowany
jako przetwornik termopar, RTD, częstotliwości,
miliwoltów lub ciśnienia. Należy go ustawić na
pomiar, wybrać rodzaj czujnika, wybrać tryb pracy
zlinearyzowany, niezlinearyzowany lub pierwiastkowy drugiego stopnia, tryb awaryjny i zaprogramować wartości ekstremalne sygnału w pamięci
XMTR MIN i MAX.

Z włączonym LoopScope 830
wyświetla jednocześnie sygnał
wejściowy czujnika oraz prąd
pętli, napięcie zasilające i
obciążenie pętli w ohmach.

Po tych czynnościach można sprawdzić pętlę
lokalnie lub w sterowni i sprawdzić, czy wymiana
podejrzanego przetwornika na 830 rozwiązuje
problem, Jeżeli tak, to można zostawić 830 w
obwodzie pętli do czasu uzyskania i skonfigurowania nowego przetwornika.

Sygnał na wejściu
przetwornika
Czujnik temperatury
lub
ciśnienia

Pętla 4 – 20 mA
Typowy
przetwornik
dwuprzewodowy

Sterownia
Zasilanie

Typowa pętla z przetwornikiem dwuprzewodowym

Sygnał na wejściu
przetwornika
Czujnik temperatury
lub
ciśnienia

Pętla 4 – 20 mA
Sterownia
Zasilanie

Typowa pętla z PIE 830 w miejscu przetwornika

Dlaczego warto kupić kalibrator PIE z diagnostyką pętli
Niewykryte uszkodzenia pętli są często przyczyną błędów w kalibracji mogących prowadzić
do niebezpiecznych warunków procesu lub do katastrofalnych wyników. Kalibrator PIE 830
jest jedynym kalibratorem wielofunkcyjnym mogącym wykryć i wskazać te uszkodzenia dzięki
opatentowanym metodom diagnostycznym.

Konstrukcja Evolutionary
 Kalibratory zostały zaprojektowane dla was przez doświadczonych producentów kalibratorów
Kalibratory PIECAL są projektowane i konstruowane przez członków tego samego zespołu, który zaprojektował i
skonstruował kalibratory produkowane przez firmę Fluke* pod nazwą Altek*. Kalibrator PIECAL 830, w porównaniu do
innych marek, wyposażony jest w gumowy holster, odchylaną podpórkę, podświetlany wyświetlacz z większymi cyframi,
większą dokładność i więcej zakresów.
*) kalibratory PIECAL nie są produkowane lub dystrybuowane przez Fluke Corp lub Altek Industries Inc, będących producentami kalibratorów Altek.

Pomiar ciśnienia
 Łatwy pomiar ciśnienia za pomocą dołączanego modułu ciśnieniowego
Aby uzyskać kompletny zestaw do kalibracji ciśnienia należy dokupić jeden z podanych w poniższej tabeli moduł
ciśnieniowy oraz jedną z trzech pomp z zestawem przewodów ciśnieniowych.
Kod czujnika

Typ czujnika

Dostępne zakresy pomiarowe

DNxxxx

różnicowy, nieizolowany

0 – 0010*, 0028, 0200, 0415, 2000” H2O

DIxxxx

różnicowy, izolowany

0 – 0001, 0005, 0015, 0030, 0100, 0300, 0500 PSID

GIxxxx

manometryczny, izolowany

0 – 0015, 0030, 0050, 0100, 0300, 0500, 1000, 3000 PSIG

CIxxxx

monowakuometryczny, izolowany -14,7 – +0015, 0030, 0050, 0100, 0300, 0500, 1000, 3000 PSIG

AIxxxx

bezwzględny, izolowany

0 – 0017, 0038, 0100, 1000 PSIA

Kompatybilność z mediami
Nieizolowane czujniki DN: tylko czyste, suche, niekondensujące i niekorozyjne gazy
®
Izolowane czujniki DI: wszystkie media kompatybilne ze stalą nierdzewną 316L i Viton
Izolowane czujniki GI, CI i AI: wszystkie media kompatybilne ze stalą nierdzewną 316L
Dokładność

±0,025% pełnej skali, z uwzględnieniem wszystkich wpływów liniowości, powtarzalności i histerezy dla temperatur od -20OC do +50OC.
*) Dokładność czujnika DN0010 wynosi ±0,050%
32 jednostki pomiarowe
O

O

O

O

2

2

PSI ● cale, stopy, mm, cm i m H2O dla 4 C, 20 C i 60 F ● cale, m, cm i mm Hg dla 0 C; Tr ● kG/cm ● kG/m ● Pa ● hPa ●
2
2
kPa ● MPa ● bar ● mbar ● atm ● oz/in ● lb/ft

PIE 830 z modułem ciśnieniowym, pompką i wężykiem ciśnieniowym

Pompy ręczne, węże i złączki
 Generacja ciśnienia za pomocą zestawu pomp ręcznych
Wybór z rodziny pomp ręcznych, węzy i złączek produkowanych w USA przez Ralston Instruments. Wszystkie pompy mają
dwa porty ciśnieniowe – jeden port jest łączony wężem z modułem ciśnieniowym PIE, a drugi do portu ciśnieniowego
kalibrowanego urządzenia.
Pneumatyczna pompa ciśnieniowo-podciśnieniowa
0 – 8,6 bar i 0 – 779 mbar podciśnienia
(0 – 125 PSI i 0 – 23 cale podciśnienia)

Pneumatyczna pompa nożycowa
0 – 20,7 bar
(0 – 300 PSI)

Węże Quick-testTM
Węże pomiarowe Microbore zapewniają szybkie,
wysokociśnieniowe połączenie o małej objętości
dowolnych urządzeń ciśnieniowych z pompami ręcznymi
i modułami ciśnieniowymi.

Hydrauliczna pompa nożycowa
0 – 207 bar
(0 – 3000 PSI)

Złączki ciśnieniowe
Dopasowuje wąż Quick-testTM do gniazd
męskich i żeńskich ¼”NPT, męskich i żeńskich
1
/8” NPT i węży ¼”

Torba Hands free z kieszeniami na PIE 830 i modułu ciśnieniowego.
Od spodu torby znajduje się zapinana na suwak kieszeń na instrukcję, przewody pomiarowe, węże i złączki.

Torba Hands free z kieszeniami na PIE 830 i modułu
ciśnieniowego.
Zaprojektowana do noszenia na szyi, umożliwiająca
bezpieczne używanie obu rąk do czynności kalibracyjnych.

PIECAL 830 – dane techniczne
(Jeżeli nie podano, że jest inaczej wszystkie parametry podano dla 23OC, 70% wilgotności względnej dla 1 roku od kalibracji)

Źródło napięć stałych

Ogólne
Zakres temperatur
pracy
Zakres temperatur
przechowywania

- 20OC ÷ 60 OC
- 30 OC ÷ 60 OC

Zakres i rozdzielczość

-20,000 ÷ 99,999 mV; -500,00 ÷ 999,99 mV; 0,000 ÷ 10,250 V

Dokładność

≤ ±(0,02% wskazania + 0,01% pełnej skali)

Prąd źródła

≥ 24 mA

Dryf temperaturowy

≤ ±0,005 %/ OC pełnej skali

Sink current

> 16 mA

Zakres wilgotności
względnej RH

10% ≤ RH ≤ 90% (0 ÷ 35OC), bez kondensacji

Impedancja wyjściowa

<1 Ω

10% ≤ RH ≤ 70% (35OC ÷ 60OC ), bez kondensacji

Czas trwania zwarcia

nieskończony

Tłumienie sygnału
nałożonego NMR

50/60 Hz, 50 dB

Tłumienie sygnału
wspólnego CMR

50/60 Hz, 100 dB

Szum

≤ ½ najmniej znaczącej cyfry od 0,1 do 10 Hz

Wymiary

14,3 x 7,6 x 4,1 cm

Masa

340 g (z bateriami i holsterem)

Zasilanie

4 x 1,5 V (LR6), alkaliczne

Czas pracy baterii

Pomiary: ≥ 20 godz.
Źródło mA: ≥ 14 godz dla 12 mA i 250 Ω.
Pomiary z zasilaniem: ≥ 12 godz. dla 20 mA
Źródło V, Ω, T/C, RTD i Hz: ≥ 20 godz

Rozładowanie baterii

Sygnalizacja rozładowania, gdy pozostaje 1 godz pracy
Do 60 VRMS (w czasie do 30 sekund)
Czerwona dioda LED wskazuje przeciążenie lub
wartości z poza zakresu
Wysokokontrastowy wskaźnik LCD z podświetleniem
LED, wysokość cyfr 8mm

Zabezpieczenie
Wyświetlacz

Pomiar prądów miliamperowych
Zakresy i
rozdzielczość

0,000 ÷ 24,000 mA lub -25,00% ÷ 125,00% zakresu 4 ÷ 20 mA

Zadawanie pH
Dokładność w mV
Dokładność w pH

≤ ±(0,02% wskazania + 0,1 mV)
≤ ±0,003 pH dla 25OC

Zadawanie sygnału termopary
Dokładność

≤ ±(0,02% wskazania w mV + 0,1 mV)

Kompensacja zimnego
złącza

±(0,1OC + 0,005%/OC)

Impedancja wejściowa

<1Ω

Prąd źródła

> 20 mA (generuje 80 mV na 10 Ω)

Pomiar sygnału termopary
Dokładność i
kompensacja zimnego
złącza

Takie jak dla zadajnika sygnału termopary

Impedancja wejściowa

>1 MΩ

Próg uznania termopary
za uszkodzoną, impuls

10 kΩ; impuls < 5µA przez 300ms (nominalnie)

Pomiar RTD, rezystancji i ciągłości
Zakresy rezystancji

Dokładność

0,00 + 401,00 Ω; 0,0 ÷ 4010,0 Ω

≤ ±(0,02% wskazania = 0,003 mA)

Dokładność

±(0,02% wskazania + 0,075 Ω)

Spadek napięcia na
kalibratorze

≤ 2 V dla 24 mA

Prąd pobudzający

1,0 mA do 401 Ω; 0,5 mA do 4010 Ω (nominalnie)

Przeciążenie /
Ograniczenie
prądowe

Ciągłość

0,0 do 401,0Ω; sygnał dźwiękowy od 0,0 do 100,0 Ω

Nominalnie 25 mA

Zadawanie sygnałów RTD i rezystancji

Źródło/Zasilanie i pomiar przetworników dwuprzewodowych

Dokładność 3 i 4 przewody
zewn. prąd pobudzający
±(0,025% wskazania + 0,075 Ω)
od 1 do 10,2 mA

Zakresy i
rozdzielczość

0,000 ÷ 24,000 mA lub -25,00% ÷ 125,00% zakresu 4 ÷ 20 mA

Dokładność

≤ ±(0,02% wskazania + 0,003 mA)

Obciążalność

≥ 24 VDC dla 20,00 mA

Zakresy rezystancji

0,00 ÷ 410,00 Ω; 0,0 ÷ 4001,0 Ω

Możliwość
zasilania pętli

1200 Ω i 20 mA przez nominalnie 15 godz
950 Ω z włączonym rezystorem HART lub włączoną funkcją
pomiaru upływności pętli

Zakres dozwolonego
prądu pobudzającego

< 401 Ω: maks. 10,2 mA; stały lub impulsowy/chwilowy
401 Ω ÷ 4001 Ω: maks. 1 mA; stały lub impulsowy/chwilowy

Kompatybilność z imp.
pobudzeniem prądowym

DC ÷ szerokość impulsu 0,01 s

Symulacja przetwornika dwuprzewodowego
Dokładność

Jak dla Źródło/Zasilanie i pomiar

Spadek napięcia na
kalibratorze
Zabezpieczenie
prądowe
Zabezpieczenie
napięciowe

≤ 2 V dla 20 mA
Nominalnie 24 mA
2 VDC ÷ 60 VDC (bezbezpiecznikowe zabezpieczenie
przed odwrotną biegunowością podłączenia)

Pomiar napięć stałych
Zakres i
±99,999 mV, ±999,99 mV, 0 ÷ 10,250 V; 0,00 ÷ 10,25V; 0,00 ÷ 60,00 V
rozdzielczość
Dokładność

≤ ±(0,02% wskazania + 0,01% pełnej skali)

Rezystancja
wejściowa

≥ 1 MΩ

Parametry mogą ulec zmianie bez ostrzeżenia.

zewn. prąd pobudzający
poniżej 1 mA
Dokładność 2 przewody

±(0,025% wskazania + 0,075 Ω +

0,025 mV

prąd
pobudzający
(mA)
Dokładność jak dla 3 i 4 przewodów
+ 0,1
Ω

Generacja częstotliwości
Zakresy

1 ÷ 2000 cykli/min; 0,01 ÷ 999,99 Hz; 0,1 ÷ 9999,9 Hz:
0,001 ÷ 20,000 kHz

Dokładność

≤ (±0,02% wskazania + 0,01% pełnej skali)

Sygnał wyjściowy

prostokątny, przemienny -1,0 V ÷ 5 V peak-to-peak ±10%

Czas narastania
(10 ÷ 90% amplitudy)

< 10 µs

Impedancja wyjściowa

<1Ω

Prąd wyjściowy
Czas trwania zwarcia

> 1 mARMS dla 20 kHz
nieograniczony
zielona LED (Hz Sync) mrugająca z częstotliwością sygnału
wyjściowego

Sprzężenie optyczne

Pomiar częstotliwości
Zakresy i dokładność

Jak dla generacji częstotliwości

Poziom wyzwalania

1 VRMS, sprzężenie stałoprądowe

Impedancja wejściowa

>1MΩ + 60pF

Termopary – zakresy i dokładności w 23OC
F

Materiał
T/C

-328,0 ÷ -58,0
-58,0 ÷ 572,0
572,0 ÷ 1652,0
1652,0 ÷ 2192,0

±1,0O
±0,4O
±0,6O
±0,8O

±1,2O
±0,3O
±0,5O
±0,6O

-382,0 ÷ -58,0
-58,0 ÷ 1022,0
1022,0 ÷ 1832,0
2012,0 ÷ 2500,0

-260,0 ÷ -230,0
-230,0 ÷ -210,0
-210,0 ÷ -50,0
-50,0 ÷ 50,0
50,0 ÷ 400,0

±2,9O
±1,0O
±0,8O
±0,3O
±0,2O

-436,0 ÷
-382,0 ÷
-3460 ÷
-58,0 ÷
122,0 ÷

E

-240,0 ÷ -200,0
-200,0 ÷
0,0
0,0 ÷ 350,0
350,0 ÷ 1000,0

T/C

Zakres OC

O

C

Zakres OF

J

-200,0 ÷ -50,0
-50,0 ÷ 300,0
300,0 ÷ 900,0
900,0 ÷ 1200,0

±0,5O
±0,2O
±0,3O
±0,4O

K

-230,0 ÷ -50,0
-50,0 ÷ 550,0
550,0 ÷ 1000,0
1000,0 ÷ 1371,1

T

O

F

Materiał
T/C

-382,0 ÷ -238,0
-238,0 ÷ -58,0
-58,0 ÷ 1742,0
1742,0 ÷ 2372,0

±3,4O
±1,2O
±0,8O
±1,0O

+ Nicrosil
- Nisil

±1,7O
±0,8O
±1,0O
±1,1O

212,0 ÷ 662,0
662,0 ÷ 3092,0
3092,0 ÷ 3632,0
3632,0 ÷ 4208,0

±3,0O
±1,5O
±1,8O
±2,1O

+ Wolfram
- W26/Re

-1,1 ÷ 100,0
100,0 ÷ 1000,0
1000,0 ÷ 1750,0
1750,0 ÷ 2320,0

±0,8O
±0,7O
±1,2O
±2,0O

30,1 ÷ 212,0
212,0 ÷ 1832,0
1832,0 ÷ 3182,0
3182,0 ÷ 4208,0

±1,4O
±1,3O
±2,1O
±3,5O

+ W5/Re
- W26/Re

D

-1,1 ÷ 150,0
150,0 ÷ 1100,0
1100,0 ÷ 1750,0
1750,0 ÷ 2320,0

±1,0O
±0,7O
±1,0O
±2,0O

30,1 ÷ 302,0
302,0 ÷ 2012,0
2012,0 ÷ 3182,0
3182,0 ÷ 4208,0

±1,8O
±1,3O
±1,8O
±3,6O

+ W3/Re
- W25/Re

P

0,0 ÷ 600,0
600,0 ÷ 900,0
900,0 ÷ 1200,0
1200,0 ÷ 1395,0

±0,3O
±0,4O
±0,6O
±0,7O

32,0 ÷ 1112,0
1112,0 ÷ 1652,0
1652,0 ÷ 2192,0
2192,0 ÷ 2543,0

±0,6O
±0,8O
±1,1O
±1,2O

+ Pd55/Pt31/Au14
- Au65/Pd35

L
J-DIN

-200,0 ÷ -50,0
-50,0 ÷ 300,0
300,0 ÷ 900,0

±0,4O
±0,2O
±0,3O

-328,0 ÷ -58,0
-58,0 ÷ 572,0
572,0 ÷ 1652,0

±0,7O
±0,4O
±0,5O

+ Żelazo
- Konstantan

U
T-DIN

-200,0 ÷ -50,0
-50,0 ÷ 50,0
50,0 ÷ 550,0
550,0 ÷ 600,0

±0,6O
±0,3O
±0,2O
±0,3O

-328,0 ÷ -58,0
-58,0 ÷ 122,0
122,0 ÷ 1022,0
1022,0 ÷ 1112,0

±1,1O
±0,5O
±0,4O
±0,5O

+ Miedź
- Konstantan

O

T/C

Zakres C

+ Fe
- Konstantan

±2,2O
±0,6O
±0,8O
±1,1O

+ Chromel®
- Alumel®

-382,0
-346,0
- 58,0
122,0
752,0

±5,2O
±1,9O
±1,4O
±0,6O
±0,4O

+ Miedź
- Konstantan

±0,9O
±0,5O
±0,2O
±0,3O

-400,0 ÷ -328,0
-328,0 ÷ 32,0
32,0 ÷ 662,0
662,0 ÷ 1832,0

±1,7O
±0,8O
±0,3O
±0,6O

R

-18,3 ÷ 100,0
100,0 ÷ 500,0
500,0 ÷ 1400,0
1400,0 ÷ 1767,8

±2,1O
±1,3O
±1,0O
±1,2O

-1,0 ÷ 212,0
212,0 ÷ 932,0
932,0 ÷ 2552,0
2552,0 ÷ 3214,0

±3,8O
±2,4O
±1,8O
±2,0O

S

-18,3 ÷ 100,0
100,0 ÷ 350,0
350,0 ÷ 1600,0
1600,0 ÷ 1767,8

±2,0O
±1,4O
±1,1O
±1,3O

-1,0 ÷ 212,0
212,0 ÷ 662,0
662,0 ÷ 2912,0
2912,0 ÷ 3214,0

±3,7O
±2,5O
±2,0O
±2,4O

B

315,6 ÷ 600,0
600,0 ÷ 850,0
850,0 ÷ 1100,0
1100,0 ÷ 1820,0

±3,2O
±1,7O
±1,3O
±1,1O

600,0 ÷ 1122,0
1122,0 ÷ 1562,0
1562,0 ÷ 2012,0
2012,0 ÷ 3308,0

+ Chromel®
- Konstantan

+ Pt/13Rh
- Pt

+ Pt/10Rh
- Pt

±5,7O
±3,1O
±2,4O
±2,0O

+ Pt/30Rh
- Pt/6Rh

O

O

C

Zakres F

N

-230,0 ÷ -150,0
-150,0 ÷ -50,0
-50,0 ÷ 950,0
950,0 ÷ 1300,0

±1,9O
±0,7O
±0,4O
±0,7O

G
(W)

100,0 ÷ 350,0
350,0 ÷ 1700,0
1700,0 ÷ 2000,0
2000,0 ÷ 2320,0

C
(W5)

O

W tabelach założono dokładność termopary: ≤ ±(0,02% odczytu + 0,01 mV)
Uwaga: nie uwzględniono błędu kompensacji zimnego złącza ±0,05OC

RTD – zakresy i dokładności
Typ RTD

α

Zakres OC

O

C

Zakres OF

O

F

±0,3O
±0,4O
±0,5O

-328,0 ÷ 32,0
32,0 ÷ 644,0
644,0 ÷ 1184,0
11840 ÷ 1562,0

±0,4O

1,3850
(0,00385)

-200,0 ÷ 0,0
0,0 ÷ 340,0
340,0 ÷ 640,0
640,0 ÷ 850,0

±0,2O

1,3902
(0,003902)

-200,0 ÷ 10,0
10,0 ÷ 350,0
350,0 ÷ 650,0
650,0 ÷ 850,0

±0,2O
±0,3O
±0,4O
±0,5O

-328,0 ÷ 50,0
50,0 ÷ 662,0
662,0 ÷ 1202,0
1202,0 ÷ 1562,0

±0,4O
±0,6O
±0,8O
±0,9O

Pt 100 Ω
1,3916
(stare JIS 1981) (0,003916)

-200,0 ÷ 20,0
20,0 ÷ 360,0
360,0 ÷ 650,0
650,0 ÷ 850,0

±0,2O
±0,3O
±0,4O
±0,5O

-328,0 ÷ 68,0
68,0 ÷ 680,0
680,0 ÷ 1202,0
1202,0 ÷ 1562,0

±0,4O
±0,6O
±0,8O
±0,9O

-200,0 ÷ 20,0
20,0 ÷ 360,0
360,0 ÷ 660,0
660,0 ÷ 850,0

±0,2O
±0,3O
±0,4O
±0,5O

-328,0 ÷ 68,0
68,0 ÷ 680,0
680,0 ÷ 1220,0
1220,0 ÷ 1562,0

±0,4O
±0,6O
±0,8O
±0,9O

Pt 100 Ω
DIN/IEC/JIS 1989
Based on ITS-90
Pt 100 Ω
(Burnes)

Pt 100 Ω
(US Lab)

1,3926
(0,003926)

±0,6O
±0,8O
±1,0O

Typ RTD

α

Pt 1000 Ω
1,3850
DIN/IEC/JIS 1989 (0,00385)

Zakres OC

O

C

Zakres OF

O

-200,0 ÷ 0,0
0,0 ÷ 340,0
340,0 ÷ 640,0
640,0 ÷ 850,0

±0,2O
±0,3O
±0,4O
±0,5O

-328,0 ÷ 32,0
32,0 ÷ 644,0
644,0 ÷ 1184,0
1184,0 ÷ 1562,0

±0,4O
±0,6O
±0,8O
±1,0O

F

Cu 10 Ω
(Minco)

1,3750
(0,00375)

-200,0 ÷ 260,0

±2,0O

-328,0 ÷ 500,0

±3,6O

Cu 50 Ω

1,4280
(0,00428)

-50,0 ÷ 150,0

±0,4O

-58,0 ÷ 302,0

±0,8O

Ni 120 Ω
(Pure)

1,6720
(0,00672)

-80,0 ÷ 260,0

±0,1O

-112,0 ÷ 500,0

±0,3O

Ni 110 Ω
(Bristol 7 NA)

1,5801
(0,005801)

-100,0 ÷ 260,0

±0,2O

-148,0 ÷ 500,0

±0,4O

Tabele w oparciu dokładność 3 i 4 przewodowych RTD: ≤ ±(0,02% odczytu + 0,075 Ω)

Zamawianie
Opis
Nr katalogowy
PIE Model 830 Kalibrator procesowy ……………………………………. PIE Model 830
Wyposażenie standardowe:
Cztery baterie alkaliczne LR6, świadectwo kalibracji
Niebieski, gumowy holster ………………………………………………… 020-0213
Torba Evolution hands-free …………………………….…………………..020-0211
Przewody pomiarowe Evolution mA/V ……………………………………. 020-0207
1 czerwony i 1 czarny przewód z banankami i krokodylkami
Przewody pomiarowe Evolution RTD …………………………………….. 020-0208
2 czerwone i 1 czarne przewody z banankami i zaciskami widełkowymi

Akcesoria
Dodatkowo płatne
3 letnia gwarancja Naprawa/Wymiana …………………………………… RP-WAR-B
Torba Evolution hands-free z kieszenią na moduł ciśnieniowy ……………….. 020-0223
Dodatkowo płatne ręczne pompy, węże i złączki

AP0V 0 – 20,7 bar nożycowa, pneumatyczna pompa ręczna ……………….. 020-0224
HP0V 0 – 206,9 bar nożycowa, hydrauliczna pompa ręczna ……………… 020-0225
DPPV 0 – 8,6 bar, 0 – 584 mm Hg pompa ręczna ……………………... 020-0226
1
TM
/8” NPT męskie szybkozłącze Quick-Test z osłonką ………………… 020-0227
1
Adapterki /8”MNPT, ¼” MNTP, FNTP i adapter do węża ……………… 020-0228
TM
Wąż Quick-Test
475 bar, 1 m …………………………………………. 020-0229
PKIT1 (020-0224, 020-0229 i 020-0227) ………………………………… 020-0230
PKIT2 (020-0225, 020-0229 i 020-0227) ………………………………… 020-0231
PKIT3 (020-0226, 020-0229 i 020-0227) ………………………………… 020-0232
Dodatkowo płatne moduły ciśnieniowe
0-10”/24,9 mbar H2O różnicowy, nieizolowany …………………………..
0-28”/69,7 mbar H2O różnicowy, nieizolowany …………………………..
0-200”/498 mbar H2O różnicowy, nieizolowany …..…………………….
0-415”/1 bar H2O różnicowy, nieizolowany …..….……………………….
0-2000”/5 bar H2O różnicowy, nieizolowany …….……………………….

DN0010
DN0028
DN0200
DN0498
DN2000

0-1 PSI/68,9 mbar różnicowy, izolowany ……………..………………….
0-5 PSI/344,7 mbar różnicowy, izolowany ……………………………….
0-15 PSI/1 bar różnicowy, izolowany ………….………………………….
0-30 PSI/2 bar różnicowy, izolowany ………….………………………….
0-100 PSI/6,9 bar różnicowy, izolowany ………….………………………
0-300 PSI/20,7 bar różnicowy, izolowany ………….…………………….
0-500 PSI/34,5 bar różnicowy, izolowany ………….…………………….

DI0001
DI0005
DI0015
DI0030
DI0100
DI0300
DI0500

0-15 PSI/1 bar manometryczny, izolowany ……………..……………….
0-30 PSI/2 bar manometryczny, izolowany ………………………………
0-50 PSI/3,4 bar manometryczny, izolowany …………………………….
0-100 PSI/6,9 bar manometryczny, izolowany …………………………..
0-300 PSI/20,7 bar manometryczny, izolowany …………………………
0-500 PSI/34,5 bar manometryczny, izolowany …………………………
0-1000 PSI/69 bar manometryczny, izolowany ………………………….
0-3000 PSI/206,8 bar manometryczny, izolowany …….………………..

GI0015
GI0030
GI0050
GI0100
GI0300
GI0500
GI1000
GI3000

-14,7 PSIG/1 bar - +15 PSIG/1 bar monowakuometryczny, izolowany ……… CI0015
-14,7 PSIG/1 bar - +30 PSIG/2 bar monowakuometryczny, izolowany ……… CI0030
-14,7 PSIG/1 bar - +50 PSIG/3,4 bar monowakuometryczny, izolowany ……. CI0050
-14,7 PSIG/1 bar - +100 PSIG/6,9 bar monowakuometryczny, izolowany …… CI0100
-14,7 PSIG/1 bar - +300 PSIG/20,7 bar monowakuometryczny, izolowany …. CI0300
-14,7 PSIG/1 bar - +500 PSIG/34,5 bar monowakuometryczny, izolowany …. CI0500
-14,7 PSIG/1 bar - +1000 PSIG/69 bar monowakuometryczny, izolowany ….. CI1000
-14,7 PSIG/1 bar - +3000 PSIG/206,8 bar monowakuometryczny, izolowany …… CI3000
0-17 PSIA/1,2 bezwzględny, izolowany ……………..…………………… AI0017
0-38 PSIA/2,6 bezwzględny, izolowany ……………..…………………… AI0038
0-100 PSIA/6,9 bezwzględny, izolowany ……………..…………………. AI0100
0-1000 PSIA/69 bezwzględny, izolowany ……………..…………………. AI1000

..

Gwarancja

Informacje dodatkowe

Produkowane przez PIE przyrządy są objęte gwarancją za wady
materiałowe lub robocizny ( wyłączając baterie i akumulatory) przez
36 miesięcy od daty wysłania przez nas przyrządów. Zgłoszenia
uszkodzeń w ramach gwarancji mogą być zgłaszane poprzez
odesłanie na własny koszt uszkodzonych przyrządów do producenta.
Przyrządy będą naprawione, wymienione lub wyregulowane według
uznania producenta. Odpowiedzialność Practical Instrument
Electronics (PIE) jest ograniczona do odpowiedzialności podanej w
niniejszej
gwarancji.
Firma
nie
będzie
ponosić
żadnej
odpowiedzialności szkody, straty lub inne koszty poniesione w wyniku
sprzedaży lub używania naszych przyrządów. W żadnym przypadku
Practical Instrument Electronics, Inc. nie będzie odpowiedzialna za
żadne szkody specjalne, uboczne lub wtórne.

Kalibratory PIE są produkowane w USA. Są one kalibrowane na
certyfikowanym w NIST sprzęcie i dostarczane są ze świadectwem
kalibracji.
Practical Instrument Electronics zaleca kalibrację co 12 miesięcy.
Informacje o kalibracji oraz usługach serwisowych można uzyskać u
dystrybutora.

Dodatkowa gwarancja Naprawa/Wymiana
Dodatkowa gwarancja Naprawa/Zamiana (RP-WAR-B) obejmuje
wszystkie uszkodzenia lub nieprawidłowe działanie mogące
doprowadzić do uszkodzenia kalibratora w czasie trzech (3) lat od
daty wysyłki kalibratora do kupującego.
Gwarancja ta jest ograniczona do jednej wymiany kalibratora z
powodu jego uszkodzenia lub wadliwego działania w okresie
gwarancji. W przypadku wymiany, nowy kalibrator będzie miał
standardową gwarancję w okresie pozostałym do końca trzyletniej
gwarancji lub minimum jednego (1) roku od daty wysłania do klienta.

PIE 830 w holsterze z podpórką

Dystrybucja
DASAP Jarosław Lipiński
ul. Astrów 18, Ustanów
05-540 Zalesie Górne
tel: 22 7267767, 509642500 fax: 22 2138381
dasap@dasap.com.pl
www.dasap.com.pl

