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Kalibratory pętli prądowej ADT209 i ADT210

 � Dokładność od 0.01% (0.03%) wartości mierzonej
 � Pomiar, zasilanie lub symulacja pętli prądowej
 � Pomiar napięcia (DC)
 � Jednoczesne wyświetlanie mA i % zakresu
 � Ustawiana rampa i funkcja kroku
 � Przyjazny wyświetlacz i interfejs użytkownika
 � Wbudowany rezystor 250Ω dla zasilania pętli 24V (HART)
 � Akredytowany certyfikat kalibracji zgodny z ISO17025

Opis
Kalibratory pętli prądowej z serii ADT209 i ADT210 przeznaczone są 
głównie do pomiaru i kalibracji pętli prądowej. Kalibratory te łączy łatwość 
obsługi i funkcjonalność, co czyni z nich idealne narzędzie do diagnozo-
wana i rozwiązywania problemów z pętlą prądową. Kalibratory ADT209 
posiadają dokładność 0,03% (wartości odczytywanej), natomiast kalibra-
tory ADT210 posiadają dokładność 0,01% (wartości odczytywanej). Jeśli 
chcesz zasilać, symulować lub po prostu mierzyć pętlę prądową, to se-
ria kalibratorów Additel spełni twoje wszystkie oczekiwania. Kalibratory 
ADT209 i ADT210 umożliwiają pomiar prądu oraz napięcia, a także sy-
mulację prądu (mA) oraz zasilanie pętli prądowej. Naciśnięcie jednego 
przycisku powoduje przyłączenie pomiędzy zerem i zakresem, automa-
tyczną rampą oraz automatycznym krokiem. Każdy kalibrator pętli posia-
da duży i czytelny wyświetlacz, który umożliwia równocześnie wyświetla 
nie wartości mierzonej oraz procentu zakresu pomiarowego (%).

Dokładność pomiaru sygnału analogowego

Zakres Rozdz. Dokładność
ADT209 ADT210

Napięcie DC [1] 0...30V 1mV 0.03%RD+2mV 0.01%RD+2mV

Prąd mA [2] 0...24mA 1μA 0.03%RD+2µA 0.01%RD+2µA

Test przełączników Rezystancja wejścia min. 500MΩ
Poziom wyzwalania: dolny <0,3V, górny >2V

[1] Rezystancja wejścia 1MΩ

[2] Pomiar pętli prądowej: max 700Ω

Dokładność generowanego sygnału analogowego

Zakres Rozdz. Dokładność
ADT209 ADT210

Prąd mA [2] 0...24mA 1μA 0.03%RD+2µA 0.01%RD+2µA

Tryb źródła Max 700Ω/20mA

Tryb zewnętrznego 
zasilania

Nominalne napięcie pętli zewnętrznej 24V
(max 30V, min 12V)

Podstawowe dane techniczne

Limit napięcia 30V pomiędzy zaciskami lub pomiędzy zaciska-
mi i uziemieniem

Funkcje pomiaru Automatyczny krok, automatyczna rampa, 
zakres kroku

Wyświetlacz VA LCD (52 x 52 mm)

Zasilanie pętli prądowej 24VDC

Zabezpieczenie przeciwprze-
pięciowe 30VDC (240VAC)

Zabezpieczenie przeciąże-
niowe 33mA DC

Temperatura przechowywania -20...70°C

Temperatura pracy -10...50°C, max 95%RH

Wysokość robocza < 3000m n.p.m.

Wibracje / wstrząsy 2G; 5 do 500Hz
Upadek z wysokości 1 metra

Zasilanie Bateria alkaiczna 9V (ANSI/NEDA1604A lub IEC)
Opcjonalnie zasilacz sieciowy

Czas pracy na baterii Tryb źródła: 18 godzin (12mA / 500Ω)
Tryb pomiaru: 50 godzin

Wymiary 163 x 83 x 41mm

Certyfikat kalibracji Fabryczny certyfikat klaibracji zgodny z NIST

Sposób zamawiania
ADT2 Kalibrator pętli prądowej

Model 09 Kalibrator pętli prądowej o dokładności 0,03%
10 Kalibrator pętli prądowej o dokładności 0,01%

Wyposażenie znajdujące się w komplecie: bateria alkaiczna (1szt), przewody 
pomiarowe (1 kpl), instrukcja obsługi (1szt), fabryczny certyfikat kalibracji (1szt).

Opcjonalne wyposażenie
Nr modelu Opis
9812 Zewnętrzny zasilacz sieciowy (9VDC)ACSE Sp. z

 o.o.
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Porównanie funkcji procesowych kalibratorów temperatury i sygnałów ADT226 i ADT227
Model ADT226 ADT227 ADT227-HART ADT226Ex ADT227Ex ADT227Ex-HART

Pomiar

Napięcie
(mV) ±300mV ±300mV ±300mV ±300mV ±300mV ±300mV

(V) ±30V ±30V ±30V ±30V ±30V ±30V

Napięcie AC/DC ±300VAC/DC ±300VAC/DC ±300VAC/DC

Prąd (mA) ±30mA ±30mA ±30mA ±30mA ±30mA ±30mA

Rezystancja (Ohm) 0...4000Ω 0...4000Ω 0...4000Ω 0...4000Ω 0...4000Ω 0...4000Ω

Częstotliwość (Hz) 0.01...50 000Hz 0.01...50 000Hz 0.01...50 000Hz 0.01...50 000Hz 0.01...50 000Hz 0.01...50 000Hz

Impulsy 0...9 999 999 0...9 999 999 0...9 999 999 0...9 999 999 0...9 999 999 0...9 999 999

Wyłącznik krańcowy • • • • • •

Termopary -10...75mV -10...75mV -10...75mV -10...75mV -10...75mV -10...75mV

Porty modułów ciśnienia 2 2 2 2 2 2

Żródło / Symulacja

Napięcie (V) 0...15V 0...15V 0...15V 0...10.5V 0...10.5V 0...10.5V

Prąd (mA) 0...25mA 0...25mA 0...25mA 0...25mA 0...25mA 0...25mA

Rezystancja (ohm) 0...4000Ω 0...4000Ω 0...4000Ω 0...4000Ω 0...4000Ω 0...4000Ω

Częstotliwość (Hz) 0.01...50 000Hz 0.01...50 000Hz 0.01...50 000Hz 0.01...50 000Hz 0.01...50 000Hz 0.01...50 000Hz

Impulsy 0...9 999 999 0...9 999 999 0...9 999 999 0...9 999 999 0...9 999 999 0...9 999 999

Termopary -10...75mV -10...75mV -10...75mV -10...75mV -10...75mV -10...75mV

Rejestracja

Skalowanie • • • • • •
Min/Max/Avg/Tara • • • • • •
Hold • • • • • •
Zadania • • • •
Rejestracja na żądanie 10 000 odczytów 10 000 odczytów 10 000 odczytów 10 000 odczytów

Podstawowe cechy

Iskrobezpieczeństwo (Ex) • • •
Kolorowy ekran dotykowy • • • • • •
Ochrona portu Max 50V Max 50V Max 50V

Pi=0,75W
Ui=30V

I=100mA

Pi=0,75W
Ui=30V

I=100mA

Pi=0,75W
Ui=30V

I=100mA

Zasilanie pętli 24V 24V 24V 20V 20V 20V

Rampa / Krok • • • • • •
Symulacja przetwornika • • • • • •
Czujniki (RTD) • • • • • •
Termopary (TC) • • • • • •
Kompensacja zimnych 
końców • • • • • •
Komunikacja Bluetooth • • • • • •
Komunikacja HART •
Pełny komunikator HART • •
Dokumentowanie procesu • • • • •
Akredytowany certyfikat ka-
libracji zgodny z ISO17025 • • • • • •

ACSE Sp. z
 o.o.
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Wielofunkcyjne kalibratory procesowe ADT226 i ADT226Ex

 � Generowanie, symulacja i pomiar: temperatury, sygnałów 
elektrycznych oraz ciśnienia

 � Wbudowany pomiar ciśnienia barometrycznego
 � Dostępne wersje iskrobezpieczne (Ex)
 � Obsługa za pomocą ekranu dotykowego
 � Komunikacja USB i Bluetooth
 � Stopień ochrony IP67
 � Możliwość pomiaru wysokiego napięcia (300VAC)
 � Możliwość pomiaru napięcia True RMS
 � Dwa złącza do podłączenia zewnętrznego modułu ciśnienia
 � Pomiar różnicy ciśnień przy wysokim ciśnieniu statycznym
 � Akredytowany certyfikat kalibracji zgodny z ISO17025

Opis
Nowe wielofunkcyjne kalibratory procesowe z serii ADT226 i ADT226 Ex (Additel) przenoszą mobilność, funkcjonalność i dokładność na zupełnie nowy 
poziom. Kalibratory z serii ADT226 zostały wyposażone w nowy, intuicyjny i łatwy w użyciu kolorowy ekran dotykowy. Przyrządu z serii ADT226 to po-
tężne, ale i opłacalne narzędzie do kalibracji różnych procesów przemysłowych. Urządzenia dostępne są również w wersji iskrobezpiecznej ADT226Ex 
(certyfikat ATEX). Kalibratory te umożliwiają wykonywanie kalibracji w trudnych warunkach (strefach zagrożonych wybuchem, itp.). Jesteśmy prze-
konani, że te nowe urządzenia nie tylko spełnią Twoje wymagania pod względem kalibracji urządzeń, ale także ułatwią wszelkie codzienne pomiary!

Podstawowe cechy kalibratorów

Łatwy w użyciu interfejs obsługi, podobny do obsługi smartfona

Kalibratory procesowe z serii ADT226 wprowadzają zupełnie nowy interfejs obsługi do świata kali-
bratorów. Dzięki interfejsowi opartemu o intuicyjne menu, niewielkim rozmiarom i masie, kalibratory 
z serii ADT226 są najmniejszymi na rynku wielofunkcyjnymi kalibratorami procesów przemysło-
wych w wykonaniu iskrobezpiecznym (ADT226Ex).
Aby zapewnić wygodną obsługę kalibratora, podczas procesu projektowania wykorzystano za-
awansowany projekt inżynierii ludzkiej ręki. Kalibratory ADT226 zostały wyposażone w potężny 
systemem operacyjny, który rozwiązuje typowe problemy znane z innych urządzeń, w tym powolną 
reakcję, kłopotliwe działanie klawiszy, wysokie zużycie energii i ogólnie wolne przetwarzanie infor-
macji.

Wysoka dokładność

Nowa seria kalibratorów ADT226 firmy Additel zapewnia znacznie lepszą dokładność, w tym do-
kładność pomiaru sygnałów elektrycznych (0,015% RD + 0,005%FS), dokładność trybu pomiaru 
różnicy ciśnień przy wysokim ciśnieniu statycznym (0,002%FS) oraz ogólną poprawę dokładności 
pomiaru temperatury.

Wysoka dokładność pomiaru różnego rodzaju termopar

Seria kalibratorów ADT226 zapewnia znacznie poprawione możliwości pomiaru termopar, znacznie 
poprawiając dokładność kompensacji zimnych końców (CJC) oraz poprawiając czas stabilizacji 
pomiaru.

Funkcje oszczędzające czas

Kalibratorów z serii ADT226 są wyposażone w funkcje oszczędzające czas, takie jak wbudowany 
konwerter jednostek ciśnienia i temperatury, kalkulator termiczny, przewodnik po schematach elek-
trycznych wspomagający połączenia elektryczne kalibratora, wbudowane centrum diagnostyczne 
z inteligentnym powiadamianiem o alarmach i raportem o błędach w czasie rzeczywistym oraz 
wszechstronne autotestowanie.

ACSE Sp. z
 o.o.
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Wysoka mobilność i wytrzymałość

Wymogi zdalnej kalibracji mogą stanowić nie lada wyzwanie. Seria kalibratorów ADT226 jest lekka 
i łatwa w transporcie oraz wykorzystuje zaawansowany kolorowy ekran LCD, aby zapewnić dobrą 
widoczność (nawet w wersji iskrobezpiecznej (Ex)). Wszystkie kalibratory z rodziny ADT226 zostały 
zaprojektowane z myślą o dużej wytrzymałości i niezawodności. Kalibratory spełniają wymagania 
normy IP67 wraz z testem upadku z 1 metra, odpornością na wibracje (4G), odpornością na kseno-
ny oraz testem upadku na wyświetlacz stalowej kuli (130g). Podczas projektowania uwzględniono 
również inne warunki, takie jak wysoka temperatura oraz wilgotność. Aby spełnić te wszystkie wyso-
kie wymagania, Additel zaprojektował unikalną konstrukcję obwodów wewnętrznych i technologię 
procesu, aby zapewnić najwyższą pewność w krytycznych pracach kalibracyjnych i pomiarowych.

Wykonanie iskrobezpieczne

Kalibratory serii Additel 226Ex przeszły najbardziej rygorystyczne testy przeprowadzone przez 
certyfikowane organizacje w celu uzyskania certyfikatów iskrobezpieczności (ATEX, IECEX, CSA 
i UKCA). Cecha przeciwwybuchowa (Ex ia IIC T4 Ga) daje możliwość stosowania tych kalibratorów 
w środowiskach zagrożonych wybuchem, takich jak platformy naftowe i gazowe, rafinerie ropy 
naftowej, zakłady chemiczne i petrochemiczne, przemysł farmaceutyczny, przemysł energetyczny 
i przetwórstwo gazu. Każdy iskrobezpieczny kalibrator wyposażony jest w kolorowy wyświetlacz 
LCD, który zapewnia lepszą widoczność podczas pracy nawet w bezpośrednim świetle słonecz-
nym. Bez względu na to, dokąd zaprowadzi Cię Twoja praca, te kalibratory sprostają temu zadaniu.

Pomiar napięcia zmiennego (RMS)

Kalibratory Additel z serii ADT226 w wersji bez Ex wyposażone są w funkcję która umożliwia pomiar 
napięcia RMS „wartości skutecznej napięcia” dla różnych przebiegów bez konieczności uwzględ-
niania zniekształceń przebiegów i innych błędów spowodowanych różnymi przebiegami.

Dedykowane aplikacje użytkowe

Aplikacje pokładowe zapewniają przydatny zestaw funkcji, w tym tryb pomiaru ciśnienia różnico-
wego przy wysokim ciśnieniu statycznym, test szczelności ciśnienia, test zaworu bezpieczeństwa, 
kalibrator przetwornika analogowego, konwerter jednostek, kalkulator termiczny, zrzut ekranu, itp. 
Tryb pomiaru różnicy ciśnień przy wysokim ciśnieniu statycznym wykorzystuje do pomiaru dwa 
zewnętrzne czujniki ciśnienia oraz unikalną technologię obliczeniową, aby osiągnąć pomiar róż-
nicy ciśnień z dokładnością 0,002%FS przy wysokim ciśnieniu statycznym. Test szczelności auto-
matycznie obliczy spadek ciśnienia w celu określenia stanu nieszczelności instalacji. Test zaworu 
bezpieczeństwa to specjalna funkcja, które rejestruje dokładny punkt uwolnienia ciśnienia, podczas 
testu otwarcia zaworu kalibrator wykonuje 10 pomiarów ciśnienia na sekundę. W kalibratorze znaj-
dziesz te i wiele innych funkcji, ponieważ nadal rozwijane są nowe aplikacje.

Komunikacja i zasilanie

Użytkownicy mogą łączyć się z kalibratorem ADT226 z odległości do 20 metrów za pomocą urzą-
dzenia mobilnego przy wykorzystaniu Bluetooth. Natomiast standardowy port komunikacyjny USB 
typu C i kabel USB zapewniają opcjonalnie komunikację przewodową, a także ładowanie akumula-
tora litowo-jonowego, który zapewnia nieprzerwaną pracę do 35 godzin.

ACSE Sp. z
 o.o.
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Dokładność symulacji

Specyfikacja ADT226 ADT226Ex
Zakres Rozdzielczość Dokładność Zakres Rozdzielczość Dokładność

Napięcie 0…15V 0.25mV 0.015%RDG + 0.75mV 0…10.5V 0.2mV 0.02%RDG + 0.5mV
Prąd 0…25mA 0.5μA 0.015%RDG + 1.2μA 0…25mA 0.5μA 0.02%RDG + 1.2μA

Rezystancja 0…400Ω 10mΩ 0.015%RDG + 20mΩ 0…400Ω 10mΩ 0.02%RDG + 20mΩ
0…4000Ω 100mΩ 0.015%RDG + 200mΩ 0…4000Ω 100mΩ 0.02%RDG + 200mΩ

Częstotliwość

0.01...5Hz

Automatyczna
(6 cyfr)

0.005%RD + 0.00005Hz 0.01...5Hz

Automatyczna
(6 cyfr)

0.005%RD + 0.00005Hz
5...50Hz 0.005%RD + 0.0005Hz 5...50Hz 0.005%RD + 0.0005Hz

50...500Hz 0.005%RD + 0.005Hz 50...500Hz 0.005%RD + 0.005Hz
500...5000Hz 0.005%RD + 0.05Hz 500...5000Hz 0.005%RD + 0.05Hz

5000...50000Hz 0.005%RD + 0.5Hz 5000...50000Hz 0.005%RD + 0.5Hz
Napięcie mV (TC) -10...75mV 1.5μV 0.015%RDG + 4.0μV -10...75mV 1.5μV 0.02%RDG + 4.0μV
Impulsy 0…999999 1 N/A 0…999999 1 N/A
Zasilanie pętli
(max 25mA) 24V N/A +/-1V 20V N/A +/-10%

Dokładność pomiaru

Specyfikacja ADT226 ADT226Ex
Zakres Rozdzielczość Dokładność Zakres Rozdzielczość Dokładność

Niskie napięcie 
(DC)

-300...300mV 1μV 0.015%RDG + 15μV -300...300mV 1μV 0.02%RDG + 15μV
-30…30V 0.1mV 0.015%RDG + 1.5mV -30…30V 0.1mV 0.02%RDG + 1.5mV

Współczynnik temperaturowy: ±5ppm FS/°C (-10...10°C i 30...50°C) Współczynnik temperaturowy: ±5ppm FS/°C (-20...-10°C)
Impedancja: -300...300mV = > 100MΩ / -30...30V = > 1MΩ

Wysokie napię-
cie (DC)

-3...3V
10mV

0.05%RDG + 0.3mV
-30...30V 0.05%RDG + 3mV

-300...300V 0.05%RDG + 30mV
Współczk temp.: ±0.0025% FS/°C (-10...10°C i 30...50°C)

Wysokie napię-
cie (AC)

3V (40...500Hz)
10mV

0.5%RDG + 1.5mV
30V (40...500Hz) 0.5%RDG + 15mV
300V (40...500Hz) 0.5%RDG + 150mV

Współcz. temp.: ±0.025% RD + 0.0025% FS/°C  (-10...10°C i 30...50°C)

Prąd -30…30mA 0.1μA 0.015%RDG + 1.5μA -30…30mA 0.1μA 0.02%RDG + 1.5μA
Współczynnik temperaturowy: ±5ppm FS/°C (-10...10°C i 30...50°C), Impedancja: < 40Ω

Rezystancja
(4- przewodowo)

0…400Ω 1mΩ 0.015%RDG + 20mΩ 0…400Ω 1mΩ 0.02%RDG + 20mΩ
0…4000Ω 1mΩ 0.015%RDG + 200mΩ 0…4000Ω 10mΩ 0.02%RDG + 200mΩ

Współcz. temp.: ±5ppm FS/°C (-10...10°C i 30...50°C) Współcz. temp.: ±5ppm FS/°C (-20...-10°C)
Linia 2-przewodowa + 50mΩ / Linia 3-przewodowa + 10mΩ (prąd wzbudzenia: 0,2mA)

Napięcie mV (TC)
-10...75mV 0.1μV 0.015%RDG + 4.0μV -10...75mV 0.1μV 0.02%RDG + 4.0μV

Współcz. temp.: ±5ppm FS/°C (-10...10°C i 30...50°C) Współcz. temp.: ±5ppm FS/°C (-20...-10°C)
Impedancja: >100MΩ

Częstotliwość

0.01...5Hz

Automatyczna
(6 cyfr)

0.005%RD + 0.00005Hz 0.01...5Hz

Automatyczna
(6 cyfr)

0.005%RD + 0.00005Hz
5...50Hz 0.005%RD + 0.0005Hz 5...50Hz 0.005%RD + 0.0005Hz

50...500Hz 0.005%RD + 0.005Hz 50...500Hz 0.005%RD + 0.005Hz
500...5000Hz 0.005%RD + 0.05Hz 500...5000Hz 0.005%RD + 0.05Hz

5000...50000Hz 0.005%RD + 0.5Hz 5000...50000Hz 0.005%RD + 0.5Hz
Minimalne napięcie progowe: 2,5V

Obsługiwane jednostki: Hz, kHz, MHz, CPM, CPH, s, ms, µs

Impulsy 0…999999 1 N/A 0…999999 1 N/A
Opcjonalne zbocze narastające i opadające, minimalne napięcie progowe: 2,5V

Przełącznik Obsługa przełącznika suchego lub mokrego, zakres napięcia od 3 do 30V, szybkość odpowiedzi < 10ms

Podstawowe dane techniczne
Model ADT226 ADT226Ex
Temperatura pracy -10...50°C -20...50°C
Dokładność gwarantowana w zakresie temperatury 10...30°C -10...50°C
Temperatura przechowywania -30...70°C -30...70°C
Wilgotność <95%RH (bez kondensacji) <95%RH (bez kondensacji)

Zasilanie 6600mAh, 23,8Wh bateria litowa, czas ładowania 
4~6godzin, akumulator można ładować niezależnie

4000mAh, 14,4Wh przeciwwybuchowy akumulator 
litowy, czas ładowania 6~8godzin, akumulator może 

być ładowany niezależnie
Interfejs użytkownika Menu sterowane ikonami Menu sterowane ikonami z przyciskami nawigacyjnymi
Ochrona napięciowa portu ciśnienia Max 50V (tylko dla górnych portów) Max 30V
Wyświetlacz Pojemnościowy TFT LCD, 5,0” (480 x 800mm) Pojemnościowy TFT LCD, 4,4” (640 x 480mm)
Maksymalna wysokość pracy 3000mm
Połączenie elektryczne Gniazda mini-jack (Ø4mm) i płaskie gniazdo termopary
Wymiary 177 mm x 105 mm x 52mm
Waga 0,7kg 0,75kg
Bateria Akumulator litowo-jonowy (w zestawie)
Żywotność baterii Typowo 16 godzin Typowo 35 godzin

Ładowanie baterii W zestawie zewnętrzny zasilacz 110V/220V. Akumulator można ładować poza urządzeniem. Typowy czas 
ładowania to 6-8 godzin

Zewnętrzny moduł ciśnienia Dwukanałowa wtyczka antenowa, może podłączyć dwa cyfrowe moduły ciśnienia
Czas rozgrzewania Pełną dokładność uzyskuje się po 10 minutach nagrzewania
Zgodność z RoHS Dyrektywa Rohs II 2011/65/UE, EN50581: 2012
Szybkość wyświetlania 3 odczyty na sekundę
Dokładność pomiaru ciśnienia barometrycznego (wbu-
dowany barometr) 55Pa

Stopień ochrony obudowy IP67, test upadku z wysokości 1 metra
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Model ADT226 ADT226Ex
Komunikacja USB-TYPEC (slave), Bluetooth BLE

Interfejsu użytkownika
Angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, 

portugalski, chiński uproszczony, chiński tradycyjny, 
japoński, rosyjski, czeski, słowacki

Angielski, chiński uproszczony, chiński tradycyjny, 
japoński

Certyfikat kalibracji  Akredytowany zgodny z ISO17025

Dane techniczne modułu ciśnienia
Specyfikacja techniczna modułu ciśnienia (ADT226 i ADT226Ex)
Dla kalibratorów z serii ADT226 i ADT226Ex dostępne są cyfrowe moduły ciśnienia serii ADT161, które umożliwiają pomiar zarówno ciśnienia manometrycznego, podci-
śnienia, jak i ciśnienia bezwzględnego (w zakresie od -1...4200 bar). Dokładność od 0,02%FS obejmuje pracę w temperaturze w zakresie -10°C do 50°C, jednoroczną 
stabilność i niepewność kalibracji. Szczegółowe dane dostępne są w karcie katalogowej dla cyfrowych modułów ciśnienia z serii ADT161.

Dokładność pomiaru i zadawania temperatury dla czujników termoelektrycznych 

Typ

ADT226 ADT226Ex

Norma Zakres temperatury (°C)
Dokładność

Norma Zakres temperatury (°C)
Dokładność

Pomiar / Symu-
lacja

Pomiar / Symu-
lacja

S IEC584 -50...1768
-50...0
0...100

100...1768

0.96
0.69
0.64

IEC584 -50...1768
-50...100

100...1000
1000...1768

0.96
0.69
0.73

R IEC584 -50...1768
-50...0
0...200

200...1768

1.02
0.71
0.56

IEC584 -50...1768
-50...0
0...200

200...1768

1.03
0.71
0.65

B IEC584 0...1820

200...300
300...500
500...800
800...1820

1.89
1.25
0.78
0.55

IEC584 0...1820

200...300
300...500
500...800

800...1820

1.90
1.26
0.79
0.57

K IEC584 -270...1372

-250...-200
-200...-100
-100...600
600...1372

0.97
0.30
0.18
0.35

IEC584 -270...1372

-250...-200
-200...-100
-100...600
600...1372

1.04
0.32
0.21
0.43

N IEC584 -270...1300
-250...-200
-200...-100
-100...1300

1.50
0.44
0.30

IEC584 -270...1300
-250...-200
-200...-100
-100...1300

1.58
0.46
0.37

E IEC584 -270...1000

-250...-200
-200...-100
-100...700
700...1000

0.54
0.20
0.15
0.20

IEC584 -270...1000

-250...-200
-200...-100
-100...700
700...1000

0.59
0.22
0.18
0.25

J IEC584 -210...1200
-210...-100
-100...700
700...1200

0.26
0.15
0.25

IEC584 -210...1200
-210...-100
-100...700
700...1200

0.28
0.19
0.31

T ASTME988 -270...400
-250...-100

-100...0
0...400

0.74
0.15
0.11

ASTME988 -270...400
-250...-100

-100...0
00...400

0.74
0.15
0.11

C ASTME988 0...2315
0...1000

1000...1800
1800...2315

0.35
0.62
1.02

ASTME988 0...2315
0...1000

1000...1800
1800...2315

0.40
0.73
1.02

D ASTME988 0...2315

0...100
100...1200
1200...2000
2000...2315

0.39
0.37
0.65
1.03

ASTME988 0...2315

0...100
100...1200

1200...2000
2000...2315

0.39
0.43
0.77
1.24

G ASTME1751 0...2315

50...100
100...200
200...400
400...1500
1500...2315

1.12
0.72
0.45
0.37
0.77

ASTME1751 0...2315

50...100
100...200
200...400

400...1500
1500...2315

1.12
0.72
0.46
0.43
0.92

L DIN43710 -200...900
-200...-100
-100...400
400...900

0.15
0.13
0.17

DIN43710 -200...900
-200...-100
-100...400
400...900

0.16
0.14
0.20

U DIN43710 -200...600 -200...0
0...600

0.28
0.13 DIN43710 -200...600 -200...0

0...600
0.29
0.19

Uwaga: dokładność wewnętrznej kompensacji CJC wynosi ±0,15°C (temperatura otoczenia od -10...50°C).
Dokładność tylko z zewnętrzną kompensacją temperatury zimnych końców, w przypadku kompensacji wewnętrznej należy dodać 0,15°C (k=2).

Dokładność pomiaru i zadawania temperatury dla czujników rezystancyjnych

Typ Zakres temperatury (°C) Dokładność
ADT226 ADT226Ex

Pt10(385) -200...850
-200...200
200...600
600...850

0,62
0,77
0,88

0,64
0,82
0,95

Pt25(385) -200...850
-200...200
200...600
600...850

0,29
0,40
0,47

0,31
0,44
0,54

Pt50(385) -200...850
-200...200
200...600
600...850

0,18
0,27
0,34

0,20
0,32
0,40

Pt100(385)
Pt100(391)
Pt100(3916)
Pt100(3926)

-200...850
-200...200
200...600
600...850

0,13
0,21
0,27

0,15
0,26
0,34
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Typ Zakres temperatury (°C) Dokładność
ADT226 ADT226Ex

Pt200(385) -200...850

-200...200
200...300
300...600
600...850

0,34
0,37
0,46
0,54

0,37
0,40
0,51
0,61

Pt400(385) -200...850

-200...0
0...200

200...600
600...850

0,17
0,21
0,30
0,37

0,18
0,23
0,35
0,44

Pt500(385) -200...850
-200...200
200...600
600...850

0,18
0,27
0,34

0,20
0,34
0,40

Pt1000(385) -200...850
-200...200
200...600
600...850

0,13
0,21
0,27

0,15
0,26
0,34

Cu10(427) -200...260 -200...260 0,59 0,61
Cu50(428) -200...260 -200...260 0,15 0,17

Cu100(428) -200...260 -200...260 0,10 0,12
Ni100(617)
Ni100(618) -60...180 -60...0

0...180
0,06
0,06

0,07
0,08

Ni120(672) -80...260 -80...260 0,06 0,07
Ni1000 -50...150 -50...150 0,08 0,09

*Uwaga: Dokładność podano dla temperatury otoczenia 20°C±10°C.
Dokładność poddano dla linii podłączeniowej 4-przewodowa. Dla podłączenia 2-przewodowego dodaj 50mΩ, natomiast dla podłączenia 3-przewodo-
wego dodaj 10mΩ.

Sposób zamawiania
ADT226 Ex Kalibrator procesowy

Wersja — Standardowa (bez oznaczenia)
Ex Ex (do stref zagrożonych wybuchem)

Standardowe wyposażenie
Kod Nazwa Ilość 
9811-X Zasilacz sieciowy 110/220V (tylko dla ADT226) 1szt
9811Ex-X Zasilacz sieciowy 110/220V (tylko dla ADT226Ex) 1szt
9704 Akumulator Li-ion (tylko dla ADT226) 1szt
9704Ex Akumulator Li-ion (tylko dla ADT226Ex) 1szt
9023 Przewody pomiarowe 6szt

9027 Przewody pomiarowe wyprowadzone pod kątem 
prostym (tylko modele bez Ex) 2szt

9060 Kabel połączeniowy do zewnętrznego modułu 
ciśnienia 1szt

9052 Kabel USB ze złączem typu A i typu C (tylko 
modele bez Ex) 1szt

9052Ex Kabel USB Ex ze złączem typu A i typu C (tylko 
modele z Ex) 1szt

9040 Pasek do zawieszania z magnesem 1 szt
Akredytowany certyfikat kalibracji ISO 17025 1 szt

Oprogramowanie Additel/Land do pobrania ze strony http://acse.pl

Opcjonalne wyposażenie
Kod Opis
ADT161-XXX Cyfrowy moduł ciśnienia
ADT161Ex-XXX Cyfrowy moduł ciśnienia w wersji Ex
ADT129-X Rozdzielacz różnicy ciśnień (-15...3000psi)

9062 Kabel adaptera połączeniowego do modułów ciśnienia 
bez ochrony przeciwwybuchowej.

AM1602-6FT
Przemysłowy czujnik Pt100/385 klasy A, -40...160°C, 
4,76 x 50mm z kablem o długości 1,8 m ze złączami 
bananowymi.

9080 Zestaw kabli (w tym wtyczka TC, kabel kompensacyj-
ny do termopar S, R, K, J, T, E, N).

9704 Zapasowy akumulator Li-ion do kalibratora ADT226.
9704Ex Zapasowy akumulator Li-ion do kalibratora ADT226Ex.
9811-X Zasilacz sieciowy 110/220V (tylko dla ADT226)
9811Ex-X Zasilacz sieciowy 110/220V (tylko dla ADT226Ex)
9906A Walizka transportowa na kalibrator i akcesoria.
9918-SC Miękkie etui transportowe na kalibrator i akcesoria.

9530-BASIC Oprogramowanie do zarządzania kalibracjami Additel/
Acal dla wielofunkcyjnego kalibratora.

9530NET
Oprogramowanie do zarządzania kalibracjami Additel/
Acal, wersja sieciowa, obejmuje instalację serwera i 
licencję dla 1 użytkownika.
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Wielofunkcyjne kalibratory procesowe ADT227 i ADT227Ex

 � Generowanie, symulacja i pomiar,: temperatury, sygnałów 
elektrycznych oraz ciśnienia

 � Wbudowany pełny komunikator HART (ADT227-HART)
 � Wbudowany pomiar ciśnienia barometrycznego
 � Dostępna wersja iskrobezpieczna (Ex)
 � Obsługa za pomocą ekranu dotykowego
 � Komunikacja USB typu C i Bluetooth
 � Stopień ochrony IP67
 � Możliwość pomiaru napięcia zmiennego True RMS (300VAC)
 � Dwa złącza do podłączenia zewnętrznego modułu ciśnienia
 � Pomiar różnicy ciśnień przy wysokim ciśnieniu statycznym
 � Akredytowany certyfikat kalibracji zgodny z ISO17025

Opis
Nowa seria wielofunkcyjnych kalibratorów procesowych z funkcją dokumentowania z serii ADT227 i ADT227Ex (Additel) przenosi mobilność, funkcjo-
nalność oraz dokładność na zupełnie nowy poziom. Kalibratory wyposażone są w nowy intuicyjny i łatwy w użyciu interfejs, który obsługiwany jest za 
pomocą kolorowego ekranu dotykowego. Seria ta składa się kalibratora z funkcją dokumentującą (ADT227) oraz zaawansowanego dokumentujące-
go kalibratora procesu z wbudowanym komunikatorem HART (ADT227-HART). Dodatkowo każdy kalibrator może być dostarczony w wersji iskrobez-
piecznej z certyfikatem ATEX (ADT227Ex). Pozwala to na wykonanie kalibracji w nawet najtrudniejszych warunkach (w strefach zagrożonych wybu-
chem). Jesteśmy przekonani, że te nowe narzędzia nie tylko spełnią Twoje oczekiwania, ale sprawią, że metrologia będzie dla Ciebie prostsza!

Podstawowe cechy kalibratora procesowego

Łatwy w użyciu interfejs podobny do obsługi telefonu komórkowego

Kalibratory z serii ADT227 wprowadzają zupełnie nowy interfejs użytkowania do świata kalibrato-
rów. Dzięki interfejsowi opartemu o intuicyjne menu, niewielkim rozmiarom oraz masie, kalibrato-
ry ADT227 są najmniejszymi na rynku wielofunkcyjnymi kalibratorami procesowymi w wykonaniu 
iskrobezpiecznym (ADT227Ex). 

Kalibratory z serii ADT227 zostały wyposażone w potężny systemem operacyjny, który rozwiązuje 
typowe problemy innych urządzeń, w tym powolną reakcję, problemy z działaniem klawiszy, wyso-
kie zużycie energii i ogólnie wolne przetwarzanie informacji.

Wysoka dokładność

Nowa i ulepszona seria kalibratorów ADT227 zapewnia znacznie polepszone parametry technicz-
ne, w tym dokładność pomiaru sygnałów elektrycznych (0,005%RD + 0,005%FS), dokładność po-
miaru różnicy ciśnień przy wysokim ciśnieniu statycznym (0,002%FS) oraz ogólnie poprawioną 
dokładność pomiaru temperatury.

Wysoka dokładność i wydajność pomiaru termopar

Kalibratory z serii ADT227 zapewniają znacznie poprawione możliwości pomiaru termopar, popra-
wiając dokładność i sposób kompensacji zimnych końców termopar (CJC) oraz poprawiając czas 
stabilizacji pomiaru.

ACSE Sp. z
 o.o.

mailto:biuro@acse.pl
www.acse.pl


D
AT

A:
 1

1.
01

.2
02

3

Manometry cyfrowe, pompki kalibracyjne, kalibratory ciśnienia, temperatury i sygnałów 

ACSE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2A, 31 - 223 Kraków, tel/fax +12 415 05 09, e-mail: biuro@acse.pl, http://acse.pl H-11

Duża mobilność i wytrzymałość

Wymogi zdalnej kalibracji mogą stanowić wyzwanie. Seria kalibratorów ADT227 jest lekka, bardzo 
mobilna oraz wykorzystuje zaawansowany kolorowy ekran LCD, aby zapewnić dobrą widoczność, 
(nawet w wersji iskrobezpiecznej (Ex)). Wszystkie kalibratory z rodziny ADT227 zostały zaprojekto-
wane z myślą o dużej wytrzymałości i niezawodności oraz spełniają normy IP67 z testem upadku 
z wysokości 1 metra, odpornością na wibracje (4G), odpornością na ksenony oraz testem upadku 
na wyświetlacza stalowej kuli (130g). Uwzględniono również inne warunki środowiskowe, takie jak 
wysoka temperatura i wilgotność. Aby spełnić te wymagania, Additel zaprojektował unikalną budo-
wę obwodów wewnętrznych i technologię procesu, aby zapewnić najwyższą pewność pomiaru w 
krytycznych pracach kalibracyjnych i pomiarowych.

Wersja iskrobezpieczna

Kalibratory serii ADT227Ex przeszły najbardziej rygorystyczne testy przeprowadzone przez cer-
tyfikowane organizacje w celu uzyskania certyfikatów iskrobezpieczeństwa (ATEX, IECEX, CSA 
i UKCA). Klasa przeciwwybuchowości (Ex ia IIC T4 Ga) umożliwia zastosowanie tych kalibratorów  
w środowiskach zagrożonych wybuchem, takich jak platformy naftowe i gazowe, rafinerie ropy 
naftowej, zakłady chemiczne i petrochemiczne, przemysł farmaceutyczny, przemysł energetycz-
ny i przetwórstwo gazu. Każdy iskrobezpieczny kalibrator posiada zaawansowany transfleksyjny 
i kolorowy wyświetlacz LCD, który zapewnia lepszą widoczność nawet w bezpośrednim świetle 
słonecznym. Bez względu na to, dokąd zaprowadzi Cię Twoja praca, te kalibratory sprostają twoim 
wymaganiom.

Pomiar napięcia zmiennego (RMS)

Kalibrator ADT227 wersji bez Ex jest wyposażony w funkcję pomiaru rzeczywistej wartości skutecz-
nej napięcia (RMS), która może mierzyć wartość napięcia RMS dla różnych przebiegów bez ko-
nieczności uwzględniania zniekształceń, parametrów oraz innych błędów spowodowanych przez 
przebiegi.

Funkcja automatyzacji zadań do zarządzania kalibracją bez użycia papieru

Kalibratory serii ADT227 są wyposażone w potężne narzędzie do dokumentowania zadań kalibra-
cji, które zapewnia gotowe rozwiązania do automatyzacji i zarządzania procesem kalibracji bez 
użycia papieru. Kalibratory umożliwiają w łatwy sposób tworzyć zadania kalibracji dla przyrządów 
do pomiaru temperatury, ciśnienia, przepływu i pętli prądowej. We wbudowanej pamięci można 
przechowywać do 10 000 udokumentowanych zadań dla ADT227 oraz do 1000 zadań dla wersji 
ADT227Ex. Wiele zadań, jest w pełni zautomatyzowanych w zakresie gromadzenia danych oraz 
sprawdzania ich poprawności (takich jak obliczenia typu pass/fail, czy histereza). Wszystkie infor-
macje można zintegrować z odpłatnym oprogramowaniem Additel ACal.

Pełna komunikacja HART (tylko dla ADT227-HART)

Wbudowany komunikator z pełną komunikacją HART współpracuje z większością przetworników 
wyposażonych w komunikację HART. Kalibrator ADT227-HART zawiera obszerną bibliotekę DD. 
Biblioteka DD jest aktualizowana na bieżąco i bez dodatkowych kosztów. Kalibratory ADT227Ex-
-HART są zintegrowane z funkcjami komunikacyjnymi HART, umożliwiając użytkownikom monito-
rowanie, sterowanie i kalibrację urządzeń z komunikacją HART. Jest to idealne narzędzie do kali-
bracji, konserwacji i rozwiązywania problemów z urządzeniami HART.

Ukierunkowane funkcje aplikacji

Oprogramowanie pokładowe zapewniają duży wybór funkcji, w tym komunikator HART, tryb pomia-
ru ciśnienia różnicowego przy wysokim ciśnieniu statycznym, test szczelności instalacji, test zawo-
ru bezpieczeństwa, tryb kalibracji przetwornika analogowego, konwerter jednostek, kalkulator ter-
miczny i zrzuty ekranu, itp. Tryb pomiaru różnicy ciśnień przy wysokim ciśnieniu statycznym wyko-
rzystuje dwa cyfrowe czujniki ciśnienia i unikalną technologię obliczeniową, która zapewnia pomiar 
różnicy ciśnień przy wysokim ciśnieniu statycznym z dokładnością 0,002%FS. Test szczelności au-
tomatycznie obliczy spadek ciśnienia w celu określenia stanu nieszczelności. Test zaworu bezpie-
czeństwa to specjalistyczna funkcja, która rejestruje dokładny punkt uwolnienia ciśnienia, wykonu-
jąc 10 pomiarów na sekundę podczas testu otwarcia zaworu. W kalibratorze znajdziesz te i wiele 
innych funkcji, ponieważ nadal rozwijane są nowe aplikacje.
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Rejestracja danych (tylko ADT227 i ADT227-HART)

Kalibratory ADT227 mogą rejestrować ciśnienie, temperaturę oraz sygnały elektryczne. Zarejestro-
wane wartości mogą być wyświetlane w postaci liczbowej lub graficznej w celu identyfikacji tren-
dów. Kalibratory ADT227 i ADT227-HART mogą przechowywać do 500 sesji, każda sesja może za-
wierać do 100 000 odczytów, a każdy odczyt może zarejestrować wartości z maksymalnie 7 ka-
nałów. Wyniki te można łatwo wyeksportować do oprogramowania Additel. Każdą sesję rejestra-
cji można łatwo konfigurować w ustalonych odstępach czasu i każdy odczyt posiada datę i czas.

Komunikacja i zasilanie

Użytkownicy mogą łączyć się z kalibratorem ADT227 z odległości do 20 metrów za pomocą urzą-
dzenia mobilnego przy wykorzystaniu Bluetooth. Natomiast standardowy port komunikacyjny USB 
typu C i kabel USB zapewniają opcjonalnie komunikację przewodową, a także ładowanie akumula-
tora litowo-jonowego, który zapewnia nieprzerwaną pracę do 35 godzi.

Funkcje oszczędzające czas

Oprócz wszystkich powyżej wymienionych funkcji, seria kalibratorów ADT227 wyposażona jest 
w funkcje oszczędzające czas, takie jak konwerter jednostek ciśnienia i temperatury, kalkulator ter-
miczny, przewodnik po schematach połączeń pomagający w połączeniach elektrycznych, wbudo-
wane centrum diagnostyczne z inteligentnym powiadamianiem o alarmach i raportami o błędach 
w czasie rzeczywistym oraz wszechstronne autotestowanie, aby pomóc naszym klientom w pełni 
wykorzystać ich inwestycję w narzędzia kalibracyjne Additel.

Dokładność symulacji
ADT227 ADT227Ex

Zakres Rozdzielczość Dokładność Zakres Rozdzielczość Dokładność
Napięcie 0…15V 0.25mV 0.005%RDG + 0.75mV 0…10.5V 0.2mV 0.01%RDG + 0.5mV
Prąd 0…25mA 0.5μA 0.01%RDG + 1.2μA 0…25mA 0.5μA 0.01%RDG + 1.2μA

Rezystancja 0…400Ω 10mΩ 0.005%RDG + 20mΩ 0…400Ω 10mΩ 0.01%RDG + 20mΩ
0…4000Ω 100mΩ 0.01%RDG + 200mΩ 0…4000Ω 100mΩ 0.01%RDG + 200mΩ

Częstotliwość

0.01...5Hz

Automatyczna
(6 cyfr)

0.002%RD + 0.00002Hz 0.01...5Hz

Automatyczna
(6 cyfr)

0.002%RD + 0.00002Hz
5...50Hz 0.002%RD + 0.0002Hz 5...50Hz 0.002%RD + 0.0002Hz

50...500Hz 0.002%RD + 0.002Hz 50...500Hz 0.002%RD + 0.002Hz
500...5000Hz 0.002%RD + 0.02Hz 500...5000Hz 0.002%RD + 0.02Hz

5000...50000Hz 0.002%RD + 0.2Hz 5000...50000Hz 0.002%RD + 0.2Hz
Napięcie mV (TC) -10...75mV 1.5μV 0.008%RDG + 3.0μV -10...75mV 1.5μV 0.01%RDG + 3.0μV
Impulsy 0…999999 1 N/A 0…999999 1 N/A
Zasilanie pętli
(max 25mA) 24V N/A +/-1V 20V N/A +/-10%

Dokładność pomiaru
ADT227 ADT227Ex

Zakres Rozdzielczość Dokładność Zakres Rozdzielczość Dokładność

Niskie napięcie 
(DC)

-300...300mV 1μV 0.005%RDG + 15μV -300...300mV 1μV 0.01%RDG + 15μV
-30…30V 0.1mV 0.005%RDG + 1.5mV -30…30V 0.1mV 0.01%RDG + 1.5mV

Współczynnik temperaturowy: ±5ppm FS/°C (-10...10°C i 30...50°C) Współczynnik temperaturowy: ±5ppm FS/°C (-20...-10°C)
Impedancja: -300...300mV = > 100MΩ / -30...30V = > 1MΩ

Wysokie napię-
cie (DC)

-3...3V
10mV

0.05%RDG + 0.3mV
-30...30V 0.05%RDG + 3mV

-300...300V 0.05%RDG + 30mV
Współczk temp.: ±0.0025% FS/°C (-10...10°C i 30...50°C)

Wysokie napię-
cie (AC)

3V (40...500Hz)
10mV

0.5%RDG + 1.5mV
30V (40...500Hz) 0.5%RDG + 15mV
300V (40...500Hz) 0.5%RDG + 150mV

Współcz. temp.: ±0.025% RD + 0.0025% FS/°C  (-10...10°C i 30...50°C)

Prąd -30…30mA 0.1μA 0.015%RDG + 1.5μA -30…30mA 0.1μA 0.01%RDG + 1.5μA
Współcz.temp.: ±5ppm FS/°C (-10...10°C i 30...50°C), Impedancja: < 40Ω Współcz. temp.: ±5ppm FS/°C (-20...-10°C)

Rezystancja
(4- przewodowo)

0…400Ω 1mΩ 0.005%RDG + 20mΩ 0…400Ω 1mΩ 0.01%RDG + 20mΩ
0…4000Ω 1mΩ 0.01%RDG + 200mΩ 0…4000Ω 10mΩ 0.01%RDG + 200mΩ

Współcz. temp.: ±5ppm FS/°C (-10...10°C i 30...50°C) Współcz. temp.: ±5ppm FS/°C (-20...-10°C)
Linia 2-przewodowa + 50mΩ / Linia 3-przewodowa + 10mΩ (prąd wzbudzenia: 0,2mA)

Napięcie mV (TC)
-10...75mV 0.1μV 0.008%RDG + 3.0μV -10...75mV 0.1μV 0.01%RDG + 3.0μV

Współcz. temp.: ±5ppm FS/°C (-10...10°C i 30...50°C) Współcz. temp.: ±5ppm FS/°C (-20...-10°C)
Impedancja: >100MΩ

Częstotliwość

0.01...5Hz

Automatyczna
(6 cyfr)

0.002%RD + 0.00002Hz 0.01...5Hz

Automatyczna
(6 cyfr)

0.002%RD + 0.00002Hz
5...50Hz 0.002%RD + 0.0002Hz 5...50Hz 0.002%RD + 0.0002Hz

50...500Hz 0.002%RD + 0.002Hz 50...500Hz 0.002%RD + 0.002Hz
500...5000Hz 0.002%RD + 0.02Hz 500...5000Hz 0.002%RD + 0.02Hz

5000...50000Hz 0.002%RD + 0.2Hz 5000...50000Hz 0.002%RD + 0.2Hz
Minimalne napięcie progowe: 2,5V

Obsługiwane jednostki: Hz, kHz, MHz, CPM, CPH, s, ms, µs

Impulsy 0…999999 1 N/A 0…999999 1 N/A
Opcjonalne zbocze narastające i opadające, minimalne napięcie progowe: 2,5V

Przełącznik Obsługa przełącznika suchego lub mokrego, zakres napięcia od 3 do 30V, szybkość odpowiedzi < 10ms
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Podstawowe dane techniczne
Model ADT227 ADT227Ex
Temperatura pracy -10...50°C -20...50°C
Dokładność gwarantowana w zakresie temperatury 10...30°C -10...50°C
Temperatura przechowywania -30...70°C -30...70°C
Wilgotność <95%RH (bez kondensacji) <95%RH (bez kondensacji)

Zasilanie 6600mAh, 23,8Wh bateria litowa, czas ładowania 
4~6godzin, akumulator można ładować niezależnie

4000mAh, 14,4Wh przeciwwybuchowy akumulator 
litowy, czas ładowania 6~8godzin, akumulator może 

być ładowany niezależnie
Interfejs użytkownika Menu sterowane ikonami Menu sterowane ikonami oraz przyciski nawigacyjne
Ochrona napięciowa portu ciśnienia Max 50V (tylko dla górnych portów) Max 30V
Wyświetlacz Pojemnościowy TFT LCD, 5,0” (480 x 800mm) Pojemnościowy TFT LCD, 4,4” (640 x 480mm)

Rejestracja
500 wyników, każdy wynik x 100 000 zapisów, każde 

każdy zapis zapisuje wartości dla maksymalnie 7 
kanałów

Maksymalna wysokość pracy 3000mm
Połączenie elektryczne Gniazda mini-jack (Ø4mm) i płaskie gniazdo termopary
Wymiary 177 mm x 105 mm x 52mm
Waga 0,7kg 0,75kg
Bateria Akumulator litowo-jonowy (w zestawie)
Żywotność baterii Typowo 16 godzin Typowo 35 godzin

Ładowanie baterii W zestawie zewnętrzny zasilacz 110V/220V. Akumulator można ładować poza urządzeniem. Typowy czas 
ładowania to 6-8 godzin

Zewnętrzny moduł ciśnienia Wtyczka dwukanałowa, która umożliwia podłączenie dwóch cyfrowych modułów ciśnienia
Czas rozgrzewania Pełne parametry uzyskuje się po 10 minutach momentu włączania przyrządu
Zgodność z RoHS Dyrektywa Rohs II 2011/65/UE, EN50581: 2012
Szybkość wyświetlania 3 odczyty na sekundę
Dokładność pomiaru ciśnienia barometrycznego (wbu-
dowany barometr) 55Pa

Stopień ochrony obudowy IP67, test upadku z wysokości 1 metra
Komunikacja USB-TYPEC (slave), Bluetooth BLE

Interfejsu użytkownika
Angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, 

portugalski, chiński uproszczony, chiński tradycyjny, 
japoński, rosyjski, czeski, słowacki

Angielski, chiński uproszczony, chiński tradycyjny, 
japoński

Certyfikat kalibracji  Akredytowany zgodny z ISO 17025

Dane techniczne cyfrowych modułów ciśnienia
Specyfikacja techniczna cyfrowych modułów ciśnienia (ADT227 i ADT227Ex)
Dla kalibratorów ADT227 i ADT227Ex dostępne są cyfrowe moduły ciśnienia serii ADT161 do pomiaru zarówno ciśnienia manometrycznego, podciśnienia, jak i ciśnienia 
bezwzględnego w zakresie od -1...4200bar. Dokładność od 0,02%FS obejmuje pracę w temperaturze w zakresie -10°C do 50°C, jednoroczną stabilność i niepewność 
kalibracji. Szczegółowa specyfikacja dostępna w karcie katalogowej inteligentnych modułów ciśnienia ADT161.

Dokładność pomiaru i zadawania temperatury dla czujników termoelektrycznych 

Typ

ADT227 ADT227Ex

Norma Zakres temperatury (°C)
Dokładność

Norma Zakres temperatury (°C)
Dokładność

Pomiar / Symu-
lacja

Pomiar / Symu-
lacja

S IEC584 -50...1768
-50...0
0...100

100...1768

0.77
0.56
0.44

IEC584 -50...1768
-50...100

100...1000
1000...1768

0.77
0.56
0.47

R IEC584 -50...1768
-50...0
0...200

200...1768

0.82
0.57
0.38

IEC584 -50...1768
-50...0
0...200

200...1768

0.82
0.57
0.42

B IEC584 0...1820

200...300
300...500
500...800
800...1820

1.51
1.00
0.62
0.38

IEC584 0...1820

200...300
300...500
500...800

800...1820

1.51
1.00
0.62
0.43

K IEC584 -270...1372

-250...-200
-200...-100
-100...600
600...1372

0.72
0.23
0.12
0.22

IEC584 -270...1372

-250...-200
-200...-100
-100...600
600...1372

0.75
0.24
0.13
0.25

N IEC584 -270...1300
-250...-200
-200...-100
-100...1300

1.14
0.33
0.19

IEC584 -270...1300
-250...-200
-200...-100
-100...1300

1.17
0.34
0.22

E IEC584 -270...1000

-250...-200
-200...-100
-100...700
700...1000

0.39
0.15
0.09
0.12

IEC584 -270...1000

-250...-200
-200...-100
-100...700
700...1000

0.41
0.15
0.10
0.14

J IEC584 -210...1200
-210...-100
-100...700
700...1200

0.19
0.10
0.15

IEC584 -210...1200
-210...-100
-100...700
700...1200

0.20
0.11
0.17

T ASTME988 -270...400
-250...-100

-100...0
0...400

0.55
0.12
0.08

ASTME988 -270...400
-250...-100

-100...0
00...400

0.57
0.12
0.08

C ASTME988 0...2315
0...1000

1000...1800
1800...2315

0.24
0.40
0.65

ASTME988 0...2315
0...1000

1000...1800
1800...2315

0.26
0.45
0.73

D ASTME988 0...2315

0...100
100...1200
1200...2000
2000...2315

0.31
0.25
0.42
0.65

ASTME988 0...2315

0...100
100...1200

1200...2000
2000...2315

0.31
0.27
0.47
0.74
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Typ

ADT227 ADT227Ex

Norma Zakres temperatury (°C)
Dokładność

Norma Zakres temperatury (°C)
Dokładność

Pomiar / Symu-
lacja

Pomiar / Symu-
lacja

G ASTME1751 0...2315

50...100
100...200
200...400
400...1500
1500...2315

0.90
0.57
0.35
0.25
0.49

ASTME1751 0...2315

50...100
100...200
200...400

400...1500
1500...2315

0.90
0.57
0.36
0.27
0.55

L DIN43710 -200...900
-200...-100
-100...400
400...900

0.11
0.08
0.10

DIN43710 -200...900
-200...-100
-100...400
400...900

0.12
0.09
0.12

U DIN43710 -200...600 -200...0
0...600

0.21
0.08 DIN43710 -200...600 -200...0

0...600
0.21
0.09

Uwaga: dokładność wewnętrznej kompensacji CJC wynosi ±0,15°C (temperatura otoczenia od -10...50°C).
Dokładność tylko z zewnętrzną kompensacją temperatury zimnych końców, w przypadku kompensacji wewnętrznej należy dodać 0,15°C (k=2).

Dokładność pomiaru i zadawania temperatury dla czujników rezystancyjnych.

Typ Zakres temperatury (°C) Dokładność
ADT227 ADT227Ex

Pt10(385) -200...850
-200...200
200...600
600...850

0,57
0,67
0,75

0,59
0,72
0,82

Pt25(385) -200...850
-200...200
200...600
600...850

0,24
0,30
0,34

0,27
0,35
0,41

Pt50(385) -200...850
-200...200
200...600
600...850

0,13
0,17
0,20

0,16
0,22
0,27

Pt100(385)
Pt100(391)
Pt100(3916)
Pt100(3926)

-200...850
-200...200
200...600
600...850

0,08
0,11
0,14

0,10
0,16
0,20

Pt200(385) -200...850

-200...200
200...300
300...600
600...850

0,32
0,34
0,41
0,48

0,32
0,34
0,41
0,48

Pt400(385) -200...850

-200...0
0...200

200...600
600...850

0,15
0,18
0,25
0,30

0,15
0,18
0,25
0,30

Pt500(385) -200...850
-200...200
200...600
600...850

0,16
0,21
0,27

0,16
0,22
0,27

Pt1000(385) -200...850
-200...200
200...600
600...850

0,10
0,16
0,20

0,10
0,16
0,20

Cu10(427) -200...260 -200...260 0,54 0,61

Cu50(428) -200...260 -200...260 0,11 0,13

Cu100(428) -200...260 -200...260 0,07 0,08
Ni100(617)
Ni100(618) -60...180 -60...0

0...180
0,05
0,05

0,06
0,05

Ni120(672) -80...260 -80...260 0,04 0,05
Ni1000 -50...150 -50...150 0,07 0,07

*Uwaga: Dokładność podano dla temperatury otoczenia 20°C±10°C.
Dokładność poddano dla linii podłączeniowej 4- przewodowej. Dla podłączenia 2- przewodowego dodaj 50mΩ, natomiast dla podłączenia 3- przewo-
dowego dodaj 10mΩ.
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Sposób zamawiania
ADT227 Ex - HART Kalibrator procesowy

Wersja — Standardowa (bez oznaczenia)
Ex Ex (do stref zagrożonych wybuchem)

Komunikacja — Bez komunikacji HART (bez oznaczenia)
HART Z komunikacją HART

Standardowe wyposażenie
Kod Nazwa Ilość 
9811-X Zasilacz sieciowy 110/220V (tylko dla ADT227) 1szt
9811Ex-X Zasilacz sieciowy 110/220V (tylko dla ADT227Ex) 1szt
9704 Akumulator Li-ion (tylko dla ADT227) 1szt
9704Ex Akumulator Li-ion (tylko dla ADT227Ex) 1szt
9023 Przewody pomiarowe 6szt

9027 Przewody pomiarowe pod kątem prostym (tylko 
modele bez Ex) 2szt

9060 Kabel połączeniowy do zewnętrznego modułu 
ciśnienia 1szt

9052 Kabel USB ze złączem typu A i typu C (tylko 
modele bez Ex) 1szt

9052Ex Kabel USB Ex ze złączem typu A i typu C (tylko 
modele z Ex) 1szt

9040 Pasek do zawieszania z magnesem 1 szt
Akredytowany certyfikat kalibracji ISO17025 1 szt

Oprogramowanie Additel/Land do pobrania ze strony http://acse.pl

Opcjonalne wyposażenie
Kod Opis
ADT161-XXX Cyfrowy moduł ciśnienia
ADT161Ex-XXX Cyfrowy moduł ciśnienia w wersji Ex
ADT129-X Rozdzielacz różnicy ciśnień (-15...3000psi)

9062 Kabel adaptera połączeniowego do modułu ciśnienia 
bez ochrony przeciwwybuchowej

AM1602-6FT
Przemysłowy czujnik temperatury Pt100/385 klasy A, 
-40...160°C, 4,76 x 50mm z kablem o długości 1,8m 
ze złączami bananowymi

9080 Zestaw kabli (w tym wtyczka TC, kabel kompensacyj-
ny do termopar S, R, K, J, T, E, N)

9704 Zapasowy akumulator Li-ion do kalibratora ADT227
9704Ex Zapasowy akumulator Li-ion do kalibratora ADT227Ex
9811-X Zasilacz sieciowy 110/220V (tylko dla ADT227)
9811Ex-X Zasilacz sieciowy 110/220V (tylko dla ADT227Ex)
9906A Walizka transportowa na kalibrator i akcesoria
9918-SC Miękkie etui transportowe na kalibrator i akcesoria

9530-BASIC Oprogramowanie do zarządzania zadaniami kalibracji 
Additel/ACal

9530NET
Oprogramowanie do zarządzania zadaniami kalibracji 
Additel/ACal, wersja sieciowa, obejmuje instalację 
serwera i licencję dla 1 użytkownika
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Referencyjne (dwukanałowe) mierniki temperatury ADT282

 � Dokładność 0.006°C przy 0°C
 � Dwa kanały pomiarowe
 � Wejścia RTD i TC
 � Połączenia sond typu Smart
 � Duży ekran dotykowy
 � Pomiar różnicowego
 � Komunikacja Bluetooth i USB
 � Wbudowana biblioteka czujników
 � Funkcja rejestracji danych
 � Stopień ochrony IP67
 � Wytrzymała przenośna konstrukcja
 � Akumulator litowy do wielokrotnego ładowania
 � Akredytowany certyfikat kalibracji zgodny z ISO17025

Opis
Dwukanałowe (referencyjne) mierniki temperatury z serii ADT282 firmy Additel zapewniają najwyszą dokładność i funkcjonalność w Twojej dłoni! Dzięki 
swoim możliwością i wysokiej dokładności porównywalnej z termometrami laboratoryjnymi, miernik z serii ADT282 jest w stanie obsłużyć nawet najbar-
dziej krytyczne pomiary. Mierniki ADT282 wyposażone są w dwa kanały pomiarowe, które umożliwiają pomiary porównawcze oraz spełniają wszystkie 
potrzeby związane z pomiarami temperatury. Łatwy w użyciu ekran dotykowy sprawia, że poruszanie się po dobrze zaprojektowanych menu jest pro-
ste i przyjemne. Inteligentne złącza typu Lemo zapewniają, że informacje o kalibracji sondy nigdy nie będą kwestionowane. Miernik referencyjny z se-
rii ADT282 ułatwia metrologię i stanie się szybko Twoim nowym wyborem, gdy będziesz potrzebował wiarygodnych pomiarów temperatury.

Podstawowe cechy

Rozdzielczość pomiaru temperatury 1mk, rozdzielczość pomiaru elektrycznego 0.1mΩ/0.1uV

Niezawodny pomiar temperatury wymaga stabilnego, powtarzalnego urządzenia pomiarowego. 
Mierniki z serii ADT282 obsługują testowanie stabilności i jednorodności kąpieli cieczowych, pieca 
do kalibracji termopar i kalibratorów z suchą studnią pomiarową. Dwa bardzo dokładne kanały 
pomiarowe ADT282 obsługują badanie odchyleń i jednorodności. W takich sytuacjach wymagany 
jest bardzo dokładny i o wysokiej rozdzielczości do pomiaru i odczytu temperatury. Doskonała 
wydajność pomiaru i dwukanałowy miernik ADT282 z łatwością spełnia te potrzeby pomiarowe.

Dwa kanały pomiarowe

Miernik ADT282 wyposażony jest w podwójne wejście pomiarowe, które zapewniają obsługę czuj-
ników rezystancyjnych (RTD) oraz termopar (TC). Pomiary z obu kanałów pomiarowych mogą być 
wyświetlane jednocześnie, co pozwala na pomiary porównawcze i daje szereg innych możliwości 
analizy statystycznej. Mierniki ADT282 pozwalają również na łatwy wybór pomiaru różnicy tempe-
ratury (T1-T2).
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Technologia pomiaru referencyjnego

Termometr referencyjny ADT282 firmy Additel wykorzystuje technologię pomiaru współczynnika, 
która zapewnia niezrównaną stabilność i dryf. Aby zapewnić bardzo mały współczynnik dryftu tem-
peratury i niezawodną długoterminową stabilność, ADT282 wykorzystuje technologię odwrócenia 
prądu, aby zlikwidować efekty EMF oraz technologię współczynnika, aby anulować przesunięcie 
przetwornika A/C. Ta wysoce zaawansowana technologia nie była do tej pory dostępna w urządze-
niach przenośnych!

Połączenia sond typu Smart

W celu szybkiego i niezawodnego połączenia sond pomiarowych, mierniki ADT282 zostały wypo-
sażone w inteligentne złącza do połączenia sond temperatury. Oba kanały wykorzystują 6- pinowe 
inteligentne złącza typu Lemo (dla sond RTD) i złącza mini-TC (dla sond termoparowych). Punkty 
połączenia termopary wykorzystują wbudowany czujnik temperatury, który umożliwia zarówno we-
wnętrzną, jak i zewnętrzną kompensację temperatury zimnego końca termopary. Dzięki inteligent-
nym złączą sondy pomiarowej, miernik ADT282 wykorzystuje wybieraną przez użytkownika funkcję 
blokady sondy, aby sparować sondę z kanałem pomiarowym, z którym sonda została skalibrowana.

Obsługa jednym dotknięciem

Aby poprawić wrażenia użytkownika i szybkość użytkowania, została zaprojektowana funkcja 
menu dotykowego, która kieruje użytkownika do panelu centrum sterowania. Funkcja panelu ste-
rowania obejmuje: datę, stan baterii, blokadę ekranu, włączanie/wyłączanie Bluetooth, włączanie/
wyłączanie głośnika, migawka, inteligentny przycisk centrum diagnostyki.

BlueTooth

Miernik temperatury z serii ADT282 jest standardowo wyposażony w funkcje komunikacji Bluetooth, 
która jest obsługiwana przez aplikację Mobile Link firmy Additel. Ta bardzo przydatna funkcja zmie-
ni sposób, w jaki pracujesz, ponieważ zapewnia zdalny podgląd wyświetlacza ADT282 z odległości 
do 20 metrów na Twoim urządzeniu mobilnym.

Funkcja rejestracji danych

Czujniki temperatury i przyrządy używane często w terenie wymagają regularnej kalibracji. W wielu 
przypadkach demontaż sprzętu może wpłynąć na wydajność. Czujniki zabudowane w instalacji 
mogą być testowane w procesie z wykorzystaniem funkcji rejestracji danych ADT282. Aby dokład-
nie monitorować zmiany temperatury, proces ten może zająć kilka minut, a nawet godzin. Miernik 
ADT282 został wyposażony w potężną funkcję rejestracji danych i obsługuje wieloparametrową 
rejestrację danych, wyświetlanie krzywych trendów, obserwację krzywej częściowej, przeglądanie 
wyników statystycznych, pojemność pamięci do 8GB, aby pomóc w tych zastosowaniach.

Biblioteka czujników temperatury

Miernik ADT282 posiada wbudowaną obszerną bibliotekę czujników temperatury, w tym ITS-90, 
CVD, Standard TC, 13 typów RTD i 15 typów termopar, a także umożliwia samodzielną parame-
tryzację czujnika. Użytkownik może również samodzielnie edytować współczynniki sondy zgod-
nie ze wzorami ITS-90, CVD i parametrem R0 dla przemysłowych czujników RTD. Rozbudowane 
możliwości biblioteki obsługują również metody wprowadzania współczynników dla standardowych 
typów termopar.

Podstawowe dane techniczne
Wyświetlacz Pojemnościowy 5,0” 480x800 TFT LCD
Rozmiar 177 x 105 x 52mm
Waga 0,65kg
Zasilanie 6600 mAh, 23,8 Wh bateria litowa, czas ładowania 4 ~ 6 godzin, akumulator może być ładowany niezależnie. Żywotność baterii 

zwykle ok. 16 godzin
Warunki pracy Dokładność gwarantowana w zakresie temperatury: (10~30)°C

Temperatura pracy: (-10 ~ 50)°C
Temperatura przechowywania: (-20 ~ 70)°C
Wilgotność: 0% ~ 95% RH, bez kondensacji

Czas rozgrzewania 10 minut
Zabezpieczenie napięciowe portów Max 50V
Certyfikat CE TUV IEC61326,IEC61010
Zgodność z ROHS Rohs II Directive 2011/65/EU, EN50581:2012
Poziom ochrony IP 67
Komunikacja Izolowany port USB-TYPE C (slave), Bluetooth BLE
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Kanały pomiarowe Kanały analogowe CH1 i CH2, 6-pinowe inteligentne złącza Lemo (dla sondy RTD), złącza MINI-TC (dla sondy TC)
Wyświetlanie pomiaru Pomiar jednokanałowy, dwukanałowy, różnicowy (np. T1-T2)
Szybkość pomiaru Kanały analogowe CH1 i CH2 mierzą naprzemiennie i cyklicznie

Szybkość pomiaru RTD: 1,6s/pojedynczy kanał, 1,6s/podwójny kanał
Szybkość pomiaru TC: 0,8s/pojedynczy kanał, 0,8s/podwójny kanał

Jednostki pomiarowe °C, °F, °K
Statystyka Max, Min, Avg

Podstawowe dane techniczne dla wejść pomiarowych

Pomiar za pomocą czujników rezy-
stancyjnych RTD (PRT)

Typy RTD
ITS-90, CVD, Ohms, Pt100 (385), Pt10 (385), Pt25 (385), Pt50 (385), Pt100 (3916), 
Pt100 (3926), Pt100 (391), Cu100 (428), Cu50 (428), Cu10 (427), Ni100 (617), Ni100 
(618), Ni120 (672) i niestandardowe RTD

Dokładność rezystancji 0~400Ω: ±0.5mΩ @(0~20Ω), ±25ppm @(20~400Ω)
Zakres pomiarowy -200...850°C
Rozdzielczość ±0.1mΩ lub 0.001°C
Prąd wzbudzenia 1 mA - prąd przemiennie stały
Współczynnik temperatury ±2ppm FS/°C (-10°C~10°C i 30°C~50°C)

Pomiar za pomocą czujników ter-
moelektrycznych (TC)

Typy TC mV, S, R, B, K, N, E, J, T, C, D, G, L, U, LR, A, 10uV/°C, 1mV/°C, Standard TC
Pomiar napięcia -10~75mV: 50ppm RDG+2uV
Zakres pomiarowy -270 ~ 1800°C
Rozdzielczość ±0.1uV lub 0.001°C
Rodzaj połączenia Mini-TC
Metoda kompensacji CJC Wewnętrzna, zewnętrzna lub ręczna
Współczynnik temperatury ±5ppm FS/°C (-10°C~10°C i 30°C~50°C)
Specyfikacja kompensacji wewnętrznej CJC ±0.15°C (-10°C~50°C)

Dokładność miernika w wybranymi sondami PRT

T, °C Rx, Ω ADT282 (°C) ADT282 z wybraną sondą (°C)*
AM1760 AM1751 AM1730 AM1640 AM1660 AM1710 AM1612-2 AM1612-1

-200 18 0,005 0,013 0,021 0,021 0,053 0,053 N/A 0,072 N/A
-40 84 0,005 0,013 0,018 0,018 0,042 0,042 0,018 0,051 0,051

0 100 0,006 0,009 0,014 0,014 0,036 0,036 0,014 0,051 0,051
100 140 0,009 [1] [1] [1] [1] [1] 0,019 0,051 0,051
160 163 0,011 [1] [1] [1] [1] [1] 0,023 0,052 0,052
232 190 0,013 0,019 0,024 0,024 0,059 0,059 N/A N/A N/A
420 257 0,018 0,027 0,033 0,033 0,077 0,077 N/A N/A N/A
660 338 0,026 0,040 0,046 N/A N/A 0,109 N/A N/A N/A

Uwaga: [1] - Są to niestandardowe punkty kalibracji, niektóre sondy nie są kalibrowane w temperaturze 100°C i/lub 160°C. 
*Obejmuje dokładność odczytu, kalibrację sondy i dryf sondy (K=2).

Dokładność pomiaru termopar

Typ Zakres temperatury (°C) Dokładność °C z
zewnętrzną kompensacją CJC

Dokładność °C z
wewnętrzną kompensacją CJC

S -50...1768
-50...0
0...100

100...1768

0,51
0,37
0,32

0,53
0,40
0,32

R -50...1768
-50...0
0...200

200...1768

0,54
0,38
0,25

0,56
0,41
0,29

B 0...1820

200...300
300...500
500...800

800...1820

1,01
0,66
0,41
0,28

1,00
0,68
0,44
0,32

K -270...1372

-250...-200
-200...-100
-100...600
600...1372

0,48
0,15
0,08
0,14

0,50
0,21
0,17
0,21

N -270...1300
-250...-200
-200...-100
-100...1300

0,76
0,22
0,12

0,77
0,27
0,19

E -270...1000

-250...-200
-200...-100
-100...700
700...1000

0,26
0,10
0,06
0,08

0,30
0,18
0,16
0,17

J -210...1200
-210...-100
-100...700
700...1200

0,13
0,06
0,10

0,20
0,16
0,18

T -270...400
-250...-100

-100...0
0...400

0,36
0,08
0,05

0,39
0,17
0,16

C 0...2315
0...1000

1000...1800
1800...2315

0,16
0,26
0,42

0,22
0,30
0,45

D 0...2315

0...100
100...1200

1200...2000
2000...2315

0,21
0,16
0,27
0,42

0,26
0,22
0,31
0,45
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Typ Zakres temperatury (°C) Dokładność °C z
zewnętrzną kompensacją CJC

Dokładność °C z
wewnętrzną kompensacją CJC

G 0...2315

50...100
100...200
200...400

400...1500
1500...2315

0,60
0,38
0,24
0,16
0,32

0,62
0,41
0,28
0,22
0,35

L -200...900
-200...-100
-100...400
400...900

0,07
0,06
0,07

0,17
0,16
0,17

U -200...600 -200...0
0...600

0,14
0,05

0,21
0,16

LR -200...600 -200...0
0...800

0,09
0,06

0,17
0,16

A 0...2500
0...1200

1200...2000
2000...2500

0,20
0,33
0,48

0,25
0,36
0,50

Uwagi:
1. Wskaźnik opiera się na dokładności pomiaru elektrycznego termopary, nie obejmuje dokładności samej termopary oraz stałą kompensację zimnego złącza w temperaturze 0 °C.
2. Połączone specyfikacje dokładności sondy i odczytu oblicza się metodą RSS.
3. Additel dostarcza standardową sondę S-typeTC ze złączem MINI-TC.

Standardowe wyposażenie
Kod Nazwa Ilość 
9813-X Zasilacz sieciowy 110/220V 1szt
9052 Kabel USB ze złączami typu A i C 1szt
9704 Akumulator Li-ion 1szt

Akredytowany certyfikat kalibracji ISO 17025 1 szt

Oprogramowanie Additel/Land do pobrania ze strony http://acse.pl

Opcjonalne wyposażenie
Kod Opis
9070 Złącze Smart do czujników typu PRT

9071

Przejściówka ze złącza Lemo na przewód zakończony 
złoconymi końcówkami do podłączenia zewnętrznego 
czujnika referencyjnego PRT (linia 4- przewodowa) do 
AM17XX PRT

9072
Przejściówka ze złącza Lemo na przewód zakończo-
ny klipsami do podłączenia zewnętrznego czujnika 
referencyjnego PRT (linia 4- przewodowa)

9080 Zestaw kabli (w tym wtyczka TC, kabel kompensacyj-
ny do termopar S, R, K, J, T, E, N)

9704 Zapasowy akumulator Li-ion
9918-SC Miękkie etui transportowe na miernik i akcesoria
9905 Walizka na miernik z miejscem na dwie sondy PRT

ACSE Sp. z
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Czujniki referencyjne PRT i SPRT z serii AM17...

Model AM1612 AM1640 AM1660 AM1710 AM1730 AM1751 AM1760 AM1762 AM1210

Typ Zanurzeniowa 
PRT Precyzyjne czujniki PRT Czujniki referencyjne PRT (II rzędu) Czujniki wzorcowe SPRT (II 

rzędu)
Referencyjny 

typu S
Zakres -196...160°C -200...420°C -200...670°C -40...160°C -200...420°C -200...670°C -200...670°C 0...1300°C
Rezystancja 
nominalna 100Ohm 25Ohm N/A

Współczynnik 
temperaturowy 0.00385Ω/Ω/°C 0.003925Ω/Ω/°C N/A

Dokładność <0.05°C @0°C <0.035°C @0°C <0.012°C @0°C <0.006°C @0°C Patrz karta
Dryf długoter-
minowy* <0.04°C <0.01°C <0.04°C <0.5°C

Stabilność 
krótkotermi-
nowa

<0.02°C <0.01°C <0.007°C <0.002°C <0.2°C

Szok termicz-
ny** <0.02°C <0.007°C <0.005°C <0.002°C N/A

Histereza <0.01°C <0.005°C <0.001°C N/A

Materiał osłony Stal nierdzew-
na Inconel Stal nierdzew-

na Inconel Ceramika

Wymiary 3x50mm
3x25mm

0,25x12” lub 
0,187x9” 0,25x12” 0,25x12” 0,25x12” lub 

0,187x9”
0,25x12” lub 

0,187x9” 0,25x12” 0,25x12” lub 
0,25x20”

0,25x20” lub 
0,25x12”

Opcje N/A N/A Kątowy 90° Zimne złącze

Kalibracja Zawiera certyfikat NIST (Opcjonalnie certyfikat zgodny z ISO17025) Raport fabrycz-
ny

Typowe apli-
kacje

Walidacja i ka-
libracja komór 
klimatycznych i 

zamrażarek

Solidna i precyzyjna sonda do 
pomiaru temperatury w różnych 

mediach

Niedrogie czujniki referencyjne (II rzędu) prze-
znaczone do użytku w laboratorium, ale także do 
wymagającej kalibracji i pomiarów w terenie, gdy 

wymagane są mniejsze niepewności

Czujniki wzorcowe SPRT dla 
klientów potrzebujących nie-
zawodnej sondy referencyjnej 
klasy laboratoryjnej o małej 
niepewności i długoterminowej 
stabilności

Wysokotempe-
raturowa sonda 
termoparowa, 
zwykle zare-

zerwowana dla 
laboratorium i 
używana jako 

TC odniesienia 
w wysokotem-
peraturowych 

piecach do 
kalibracji 
termopar.

Uwagi:
*Dla czujników PRT/SPRT mierzących w TPW po 100 godzinach w maksymalnej temperaturze.
**Dla czujników PRT/SPRT po 10 cyklach termicznych od temperatury minimalnej do maksymalnej.

 � Szeroki zakres pracy: -200...1300°C
 � Sondy referencyjne i wzorcowe
 � Wysoka dokładność: od <0.006°C @0°C
 � Wysoka stabilność: od <0.002°C
 � Certyfikat kalibracji NIST lub ISO17025
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Piece kalibracyjne z suchą studnią pomiarową ADT875

Opis
Jeśli poważnie myślisz o przenośnym urządzeniu do kalibracji temperatury, to wiesz, że dobry kalibrator z suchą studnią pomiarową to coś więcej niż 
tylko stabilne źródło ciepła. Kalibratory z suchą studnią pomiarową Additel z serii ADT875 łączą w sobie doskonałą stabilność, jednorodność promie-
niową i osiową oraz szybkość dochodzenia do zadanej temperatury, a także wytrzymałość i mobilność. Opcjonalny kalibrator procesowy dodaje moż-
liwości odczytu trzech kanałów pomiarowych oraz dokumentowania procesu kalibracji. Wprowadziliśmy również unikalną możliwość zamówienia wła-
snego zakresu temperatury (w zakresie wybranego modelu). Jest to opcja CYOR (własny zakres pomiarowy). Kiedy zamawiasz opcję CYOR, okre-
ślasz wymagany przez siebie górny i dolny zakres temperatury, a my kalibrujemy i optymalizujemy piec z suchą studnią pomiarową w wybranym za-
kresie. Każdy piec kalibracyjny jest wyposażony w kolorowy ekran dotykowy, dwustrefową kontrolę temperatury i wiele innych funkcji. 

Wbudowany kalibrator procesowy (opcja)
Każdy piec może być opcjonalnie wyposażony w opcję kalibratora procesowego (PC). Opcja kalibratora procesowego łączy w sobie wiele funkcji, 
w pełni funkcjonalnego kalibratora procesowego z suchą studnią pomiarową, który umożliwia dokumentowanie procesu kalibracji oraz komunikację 
HART. Opcja kalibratora procesowego daje możliwość pomiaru za pomocą zewnętrznego czujnika referencyjnego PRT oraz dwóch kalibrowanych 
urządzeń, kalibrator może mierzyć prąd (mA), napięcie, przełączniki, czujniki RTD lub termopary. Oprócz funkcji pomiarowych kalibrator ten posia-
da pełną możliwość dokumentowania i tworzenia zadań kalibracji, zapisywania wyników kalibracji (as found i as left), a także odczytywania, konfigu-
rowania i kalibrowania przetworników obsługujących protokół HART. Funkcja migawki pozwala uchwycić wszystkie informacje wyświetlane na ekra-
nie za naciśnięciem jednego przycisku. Opcja kalibratora umożliwia rejestrację danych ze wszystkich kanałów pomiarowych w funkcji automatyczne-
go kroku i funkcji rampy. Wykorzystując zewnętrzny czujnik referencyjny PRT, można wybrać sterowanie temperaturą za pomocą wewnętrznego czuj-
nika lub zewnętrznego referencyjnego PRT.

Funkcja samo-kalibracji
Uważamy, że użycie zewnętrznego czujnika referencyjnego jako wzorca temperatury jest najlepszym sposobem przeprowadzenia kalibracji tempera-
tury. Ale zdajemy sobie również sprawę, że ta metoda nie zawsze jest konieczna lub wygodna i w zależności od zastosowania preferowane jest uży-
cie wewnętrznego czujnika do kontroli temperatury. Standardowo wbudowany czujnik temperatury charakteryzuje się dużą dokładnością, co w dużym 
stopniu może przyczynić się do jego długoterminowego dryftu. Piece ADT875 zostały wyposażone w funkcję autokalibracji, która umożliwia przepro-
wadzenie automatycznej kalibracji wewnętrznego czujnika temperatury przy użyciu zewnętrznego wzorca. Po dosłownie kilku krokach kalibracja zo-
stanie uruchomiona automatycznie, zapewniając nową, identyfikowalną kalibrację czujnika wewnętrznego. Takie rozwiązanie poprawia dokładność, 
ponieważ nie będzie trzeba uwzględniać długoterminowego dryfu wewnętrznego czujnika temperatury, gdy będzie używany jako czujnik odniesienia.

Podstawowe cechy

Zadania kalibracji

Wersja bez kalibratora [PC] Wersja z kalibratorem [PC]

 � Zakres kalibracji: -40…155°C, 33...350°C lub 33...660°C
 � Współpraca z: Pt100, S, R, K, B, N, E, J, T, C, D, G, L, 

4...20mA
 � Przenośny, wytrzymały oraz szybki w dochodzeniu do tem-

peratury
 � Wysoka wydajność, stabilności i dokładności kalibracji
 � Dwustrefowa kontrola temperatury
 � Kolorowy ekran dotykowy 6,5”
 � Kalibrator procesowy (opcja)
 � Funkcja auto-kalibracji
 � Pełny komunikator HART (opcja)
 � Pamięć do 1000 zadań 
 � Funkcja przechwytywania ekranu
 � Funkcja automatycznych kroków i rampy
 � Akredytowany certyfikat kalibracji zgodny z ISO17025
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Pomiar prądu (mA)

Kalibrator procesowy [opcja PC]Pomiar napięcia (V)

Funkcja automatycz-
nego kroku

Zdalna kontrola

Funkcja rejestracji

Sygnalizacja ustabi-
lizowania się tempe-
ratury
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Schemat połączenia

Kalibracja za pomocą 
zewnętrznego czujnika 
referencyjnego (PRT)

Kalibracja czujników 
rezystancyjnych (RTD)

Kalibracja czujników 
termoelektrycznych 
(TC)

Kalibracja przetworni-
ków temperatury

Kalibracja przełączni-
ków (termostatów)
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Dane techniczne
Model ADT875-155 ADT875-350 ADT875-660
Zakres temperatury -40...155°C 33...350°C 33...660°C
Dokładność wyświetlania 

±0.18°C F.S. ±0.2°C F.S.
±0.3°C @ 33°C

±0.3°C @ 420°C
±0.5°C @ 660°C

Stabilność (30min) ±0.01°C F.S. ±0.02°C F.S.

±0.02°C @ 33°C
±0.03°C @ 50°C

±0.04°C @ 420°C
±0.04°C @ 660°C

Jednorodność osiowa dla 60mm ±0.07°C F.S.
±0.04°C @ 33°C
±0.1°C @ 200°C
±0.2°C @ 350°C

±0.05°C @ 33°C
±0.3°C @ 420°C
±0.5°C @ 660°C

Jednorodność promieniowa ±0.01°C F.S.
±0.01°C @ 33°C

±0.015°C @ 200°C
±0.02°C @ 350°C

±0.02°C @ 33°C
±0.05°C @ 420°C
±0.1°C @ 660°C

Efekt załadunku ±0.1°C (z czujnikiem wewnętrznym)
±0.02°C (z czujnikiem zewnętrznym)

±0.15°C (z czujnikiem wewnętrznym)
±0.015°C (z czujnikiem zewnętrznym)

±0.15°C (z czujnikiem wewnętrznym)
±0.035°C (z czujnikiem zewnętrznym)

Histereza 0.025°C 0.03°C 0.1°C
Warunki pracy 0...50°C, 0...90%RH (powyższa dokładność gwarantowana w zakresie 8...38°C)
Stopień ochrony IP20
Max głębokość zanurzenia 145mm 150mm
Średnica zewnętrzna bloku pomiaro-
wego 25.8mm 24.8 mm

Czas grzania
13 min: -40...155°C
5 min: -40...23°C
8 min: 23...155°C

10 min: 33...350°C 15 min: 33...660°C

Czas chłodzenia
28 min: 155...-40°C
8 min: 155...23°C
20 min: 23...-40°C

15 min: 350...100°C
10 min: 100...50°C
10 min: 50...33°C

23 min: 660...100°C
12 min: 100...50°C
12 min: 50...33°C

Typowy czas stabilizacji 10 minut
Rozdzielczość 0,01°C
Jednostki pomiarowe °C, °F i °K
Wyświetlacz Kolorowy ekran dotykowy 6,5” (165mm)
Wymiary 320 x 170 x 330 mm
Waga 9.9 kg 8.2 kg
Zasilanie 90-254 VAC, 580W 90-254 VAC, 1200W
Komunikacja USB A, USB B, RJ45, WiFi, Bluetooth
Język interfejsu Angielski, chiński, japoński, rosyjski, niemiecki, francuski, włoski i hiszpański

Zakresy pomiarowe i dokładność wejść pomiarowych [opcja PC]

Dokładność odczytu za pomocą ze-
wnętrznego czujnika referencyjnego 
PRT (100Ohm)

±0.009°C @ -40°C
±0.010°C @ 0°C
±0.012°C @ 50°C
±0.017°C @ 155°C
±0.019°C @ 200°C
±0.026°C @ 350°C
±0.030°C @ 420°C
±0.042°C @ 660°C

Rozdzielczość 0.5mΩ
Zakres pomiarowy rezystancji dla PRT 0...400Ω
Dokładność pomiaru rezystancji dla PRT 0...50Ω: 0.002Ω

50...400Ω: 0.008% RD
Charakterystyki czujnika referencyjnego ITS-90, CVD, IEC-751 i rezystancja
Linia podłączeniowa dla czujnika PRT 4- przewodowa
Złącze czujnika referencyjnego 6-cio pinowe złącze typu Lemo
Kanały pomiarowe dla czujników RTD 2
Dokładność pomiaru dla czujników RTD 0...5Ω: 0.002Ω

25...400Ω: 0.004% RD
400...4000Ω: 0.008% RD

Rozdzielczość pomiaru dla czujników 
RTD

0...400Ω: 1mΩ
400... 4000Ω: 0.01Ω

Zakres pomiary rezystancji dla RTD 0... 4000Ω
Charakterystyki pomiarowe dla RTD Pt10, Pt25, Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, 

Pt1000, Cu10, Cu50, Cu100, Ni100, 
Ni120

Podłączenie czujników RTD Cztery gniazda wejściowe (4mm)
Kanały pomiarowe dla czujników RTD 2 kanały, podłączenie linią 2, 3 lub 

4-przewodową
Ilość kanałów dla termopar (TC) 2
Podłączenie termopar (TC) Złącze termoparowe mini
Charakterystyki pomiarowe (TC) S, R, K, B, N, E, J, T, C, D, G, L, U
Dokładność pomiaru (termopara K) ±0.13°C @ 0°C

±0.16°C @ 155°C
±0.19°C @ 350°C
±0.25°C @ 660°C

Zakres pomiarowy napięcia (TC) –75...75mV
Rozdzielczość pomiaru napięcia dla TC 0.0001mV, impedancja wejścia 

>100MΩ
Dokładność pomiaru napięcia dla TC 0.02%RD + 5μV
Dokładność kompensacji temperatury ±0.35°C (0...50°C)
Zakres pomiaru prądu (mA) –30...30mA

Dokładność pomiaru prądu 0.02% RD + 2 μA
Rozdzielczość pomiaru prądu 0.0001mA, imedancja wejścia: <10Ω
Zakres pomiaru napięcia (V) -12...12V i -30...30VDC
Dokładność pomiaru napięcia ±0.02% RD + 2mV
Rozdzielczość pomiaru napięcia 0.001V, impedancja wejścia: > 1MΩ
Test przełączników Mechanicznych i elektrycznych
Zasilanie pętli prądowej 24V ±10%, max 60mA
Komunikacja HART
(tylko ADT875PC)

Odczyt, konfiguracja i kalibracja urzą-
dzeń HART - okresowo aktualizowane 
pliki DD

Funkcje dokumentujące
(tylko ADT875PC)

Do 1000 zadań, które każde przecho-
wuje do 10 wyników, z których każdy 
zawiera dane as found i as left.
Funkcja migawki umożliwia zapisanie 
stanu ekranu.
Funkcja rejestracji w trybie automa-
tycznego kroku i rampy.

Współczynniki temperaturowe w zakre-
sie 0...8°C i 38...50°C

ADT875 -155: ±0.005°C/°C
ADT875 350/660: ±0.01°C/°C
Odczyt referencyjny: ±5ppm FS/°C
Odczyt RTD: ±2ppm FS/°C
Odczyt TC: ±5ppm FS/°C
Odczyt prądu: ±5ppm FS/°C
Odczyt prądu: ±5ppm FS/°C

Dane techniczne wejść pomiarowych TC (opcja PC)
Typ TC Temp. (°C) Błąd (°C) [1] Typ TC Temp. (°C) Błąd (°C) [1]

B 250
350
660

±2.0
±1.44
±0.84

L -40
0

155
350
660

±0.10
±0.10
±0.12
±0.16
±0.21

C 0
155
350
660

±0.38
±0.34
 ±0.33
±0.38

N -40
0

155
350
660

±0.20
±0.20
±0.19
±0.20
±0.24

D 0
155
350
660

±0.52
±0.37
 ±0.33
±0.36

R -40
0

155
350
660

±1.23
±0.95
±0.63
±0.56
±0.54
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Typ TC Temp. (°C) Błąd (°C) [1] Typ TC Temp. (°C) Błąd (°C) [1]

E -40
0

155
350
660

±0.09
±0.09
±0.10
±0.13
±0.19

S -40
0

155
350
660

±1.16
±0.93
±0.65
±0.60
±0.60

G 0
155
350
660

±3.85
±0.71
±0.43
±0.36

T -40
0

155
350
400

±0.14
±0.13
±0.13
±0.15
±0.15

Typ TC Temp. (°C) Błąd (°C) [1] Typ TC Temp. (°C) Błąd (°C) [1]

J -40
0

155
350
660

±0.10
±0.10
±0.12
±0.16
±0.21

U -40
0

155
350
600

±0.14
±0.13
±0.13
±0.14
±0.17

K -40
0

155
350
660

±0.13
±0.13
±0.16
±0.19
±0.25

Sposób zamawiania pieca kalibracyjnego
ADT875 - - - Piecyk kalibracyjny

Wersja — Standardowa (bez oznaczenia)
PC Z wbudowanym kalibratorem procesowym

Zakres kalibracji
155 -40...155°C
350 33...350°C
660 33...660°C

Typ bloku pomiarowego z otworami

A Wkład pomiarowy typu A (otwory: 3/8”, 2 x 1/4”, 3/16”, 1/8”)
B Wkład pomiarowy typu B (otwory: 3/8”, 2 x 1/4”, 2 x 3/16”, 1/8”)
C Wkład pomiarowy typu C (otwory: 4 x 1/4”)
D Wkład pomiarowy typu D (otwory: 2 x 1/4”)
E Wkład pomiarowy typu E (otwory: 1/4”, 10mm, 8mm, 6mm, 4mm)
F Wkład pomiarowy typu F (otwory: 10mm, 8mm, 2 x 6,5mm)
G Wkład pomiarowy typu G (otwory: 2 x 8mm)
H Wkład pomiarowy typu H (otwory: 1/4”, 2 x 8mm, 6mm, 2 x 4mm)
Z Wkład pomiarowy typu Z (pełny)

Napięcie zasilania 110 Zasilanie 110VAC
220 Zasilanie 220VAC

Własny zakres pomiarowy (opcja CYOR)
Model Opis

9875-155-CYOR Kalibrator z suchą studnią pomiarową ADT875-155 ze specjal-
nym skalibrowanym zakresem

9875-350-CYOR Kalibrator z suchą studnią pomiarową ADT875-350 ze specjal-
nym skalibrowanym zakresem

9875-660-CYOR Kalibrator z suchą studnią pomiarową ADT875-660 ze specjal-
nym skalibrowanym zakresem

Standardowe wyposażenie
Nazwa Ilość 
Wybrany wkład pomiarowy z otworami 1 szt
Przewód zasilający 1 szt
Kabel USB 1 szt
Narzędzie do wyjmowania i wkładania wkładów pomiarowych 1 szt
Osłona termiczna (tylko ADT875-350 / ADT875-660) 1 szt
Zatyczki z pochłaniaczem wilgoci (tylko ADT875-155) 1 kpl (3szt)
Wkładka izolacyjna (tylko ADT875-155) 1 szt
Przewody pomiarowe (tylko ADT875PC) 2 kpl (6szt)
Akredytowany certyfikat kalibracji ISO17025 1 szt

Opcjonalne wyposażenie
Nr modelu Opis
9915-878 Walizka transportowa
ADT110-878-XINSERT-X Dodatkowy wkład pomiarowy z otworami
AM17XX-12-ADT Zewnętrzny czujnik referencyjny PRT
AM17XX-BEND-ADT Zewnętrzny czujnik referencyjny PRT (kątowy)
9070 Złącze smart do zewn. czujnika referencyjnego PRT

9071
Przejściówka ze złącza Lemo na przewód zakończony 
złoconymi końcówkami do podłączenia zewnętrznego 
czujnika referencyjnego PRT (linia 4- przewodowa)

9072
Przejściówka ze złącza Lemo na przewód zakończo-
ny klipsami do podłączenia zewnętrznego czujnika 
referencyjnego PRT (linia 4- przewodowa)

9080 Zestaw kabli (zawiera wtyczkę i kabel kompensacyjny 
do typu S, R, B, K, J,T, E, N)

Bloki pomiarowe
Model Blok pomiarowy Model Blok pomiarowy

A F

B G

C H

D Z
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Sposób zamawiania wymiennych wkładów pomiarowych
ADT110- 875 - L - INSERT - E Wymienny wkład pomiarowy

Zakres temperatury L Niska temperatura
H Wysoka temperatura

Typ wkładu pomiarowego z otworami

A Wkład typu A (otwory: 3/8”, 2 x 1/4”, 3/16”, 1/8”)
B Wkład typu B (otwory: 3/8”, 2 x 1/4”, 2 x 3/16”, 1/8”)
C Wkład typu C (otwory: 4 x 1/4”)
D Wkład typu D (otwory: 2 x 1/4”)
E Wkład typu E (otwory: 1/4”, 10mm, 8mm, 6mm, 4mm)
F Wkład typu F (otwory: 10mm, 8mm, 2 x 6,5mm)
G Wkład typu G (otwory: 2 x 8mm)
H Wkład typu H (otwory: 1/4”, 2 x 8mm, 6mm, 2 x 4mm)
Z Wkład typu Z (pełny)

Dostępne zewnętrzne czujniki referencyjne PRT
Model AM1710 AM1730 AM1751 AM1760
Zakres temperatury -60...160°C -20...420°C -200...670°C -200...670°C
Rezystancja w 0°C 100Ω
Współczynnik temperaturowy 0.003925Ω/Ω/°C

Dokładność
±0.025°C @ -40°C
±0.015°@ 0.01°C

±0.025°C @ 160°C

±0.025°C @ -196°C
±0.015°C @ 0.01°C
±0.035°C @ 420°C

±0.025°C @ -196°C
±0.015°C @ 0.01°C
±0.035°C @ 420°C
±0.05°C @ 661°C

±0.010°C @ -196°C
±0.006°C @ 0.01°C
±0.015°C @ 420°C
±0.025°C @ 661°C

Dryft ±0,01°C @ TPW po 100 godzi-
nach w temperaturze 160°C

±0,01°C @ TPW po 100 godzi-
nach w temperaturze 420°C

±0,01°C @ TPW po 100 godzi-
nach w temperaturze 661°C

±0,004°C @ TPW po 100 godzi-
nach w temperaturze 661°C

Stabilność krótkoterminowa ±0.007°C ±0.002°C

Szok termiczny ±0.005°C po 10 cyklach od temperatury min do max ±0,002°C po 10 cyklach od tem-
peratury min do max

Histereza <=0.005°C <=0.001°C
Samonagrzewanie 50 mW/°C 0.0015°C @ 0.5mA
Czas odpowiedzi 9s dla 63% odpowiedzi na skokową zmianę w płynącej wodzie z prędkością ok. 0,9m/s
Prąd pomiarowy 0.5mA lub 1mA
Długość sensora 32mm 42mm
Położenie sensora 5mm od końca osłony
Rezyst. izolacji >1000 MΩ w temperaturze otoczenia
Materiał płaszcza Stal nierdzewna Inconel

Wymiary

AM1710-12-ADT
6,35 x 305mm

AM1710-BENT-ADT
6,35 x 305 x 190mm

AM1730-12-ADT
6,35 x 305mm

AM1730-BENT-ADT
6,35 x 305 x 245mm

AM1751-12-ADT
6,35 x 305mm

AM1751-BENT-ADT
6,35 x 305 x 245mm

AM1760-12-ADT
6,35x  305mm

AM1760-BENT-ADT
6,35 x 305 x 245mm

Przewody 4 przewodu w izolacji teflonowej (0.8m)
Wymiary rękojeści 15x65mm
Temperatura pracy rękojeści -50...160°C -50...180°C
Certyfikat kalibracji Certyfikat kalibracji NIST. Akredytowany certyfikat kalibracji (po uzgodnieniu)

Sposób zamawiania czujnika referencyjnego PRT
AM17 10 - 12 - ADT

Model

10 Temperatura pracy -60...160°C
30 Temperatura pracy -200...420°C
51 Temperatura pracy -200...670°C
60 Temperatura pracy -200...670°C

Wersja 12 Prosta 6,35 x 305mm
BEND Kątowa 6,35 x 305 x 190/245mm
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Wysokotemperaturowe piece kalibracyjne temperatury ADT785-1210 i ADT878-
1210

 � Zakres kalibracji: 100...1210°C
 � Do wyboru dwa modele: standard ADT875 i wzorcowy 

ADT878
 � Dokładność wyświetlania ±1,5°C (ADT878)
 � Stabilność ±0,1°C
 � 4 wbudowane kanały pomiarowe (opcja PC)
 � Pomiar i kalibracja: TC, przełączników i przetworników
 � Dokumentacja zadań kalibracji i komunikacja HART
 � Duża mobilność i wytrzymałość oraz szybkie dochodzenie 

do zadanej temperatury
 � Funkcja samo-kalibracji (opcja PC)
 � Wielostrefowa kontrola temperatury
 � Sterowanie czujnikiem wewnętrznym i zewnętrznym (opcja 

PC)
 � Wymienne wkłady pomiarowe
 � Komunikacja Wi-Fi i Bluetooth
 � Kolorowy ekran dotykowy
 � Akredytowane świadectwo kalibracji zgodne z ISO17025

Opis
Rozumiemy jak wiele wyzwań jest związanych z kalibracją i wzorcowaniem czujników termo-
elektrycznych (termopar). Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się wprowadzić piece do kalibra-
cję termopar z serii ADT875-1210 i ADT878-1210.  Dzięki wysokiej stabilności, jednorodno-
ści i opcjonalne wbudowanemu kalibratorowi procesowemu kalibracja termopar nigdy nie była 
szybsza i prostsza. Piece kalibracyjne z serii ADT875-1210 i ADT878-1210 zostały wyposa-
żone opatentowaną wielostrefową kontrolę temperatury, która zapewnia niespotykane dotąd, 
wysoce stabilne i jednolite źródło ciepła. Takie rozwiązanie zapewnia najlepsze możliwe wy-
niki przy niedrogiej inwestycji. Dzięki metalowym i wymiennym wkładom pomiarowym użyt-
kownik ma elastyczność niezbędną do obsługi szerokiej gamy termopar o różnych średni-
cach i wymiarach. Piece kalibracyjne ADT875-1210 i ADT878-1210 można kupić z (lub bez) 
wbudowanego kalibratora procesowego, aby zapewnić elastyczność klientom, którzy potrze-
bują najlepszego na rynku źródła ciepła o temperaturze pracy do 1200°C. Jeśli kalibracja i/
lub sprawdzanie termopar jest częścią Twojej pracy, nie możesz przegapić tej okazji, aby za-
oszczędzić cenny czas i pieniądze dzięki tym najlepszym w swojej klasie piecom kalibracyj-
nym firmy Additel.

Zaawansowana kontrola temperatury
Piece do kalibracji czujników termoelektrycznych z serii ADT875 i ADT878 zostały zaprojekto-
wane z unikalnym i innowacyjnym sposobem kontroli temperatury oraz gradientów tempera-
tury. Nazywamy to „Advanced Adaptive Control”. Ta ekscytująca nowa funkcja, która łączy na-
szą opatentowaną technologię sterowania tunelem grzewczym z imponującą 3-strefową kon-
trolą temperatury, aby zapewnić najlepszą możliwą jednorodność i stabilność temperatury. 
Każdy piec ADT875 i ADT878 jest testowany i kalibrowany w akredytowanym laboratorium Ad-
ditel (Brea, CA), aby być pewnym, że każde urządzenie jest gotowe do pracy, gdy klient otwo-
rzy opakowanie. Standardowo dołączany do każdego pieca akredytowany certyfikat kalibracji 
zawiera dane dotyczące dokładności, stabilności i jednorodności, aby zapewnić jeszcze więk-
szą dokładność i niezawodność podczas sprawdzania i kalibracji termopar.

Kalibrator procesowy (opcja PC)
Zarówno ADT875, jak i ADT878 można zamówić z opcją kalibratora procesowego (PC). Ta 
unikalna opcja obejmuje opatentowane złącza Quick-Push firmy Additel, które obsługują prak-
tycznie wszystkie typy termopar (TC). Opcja kalibratora procesowego daje możliwość pomia-
ru termopary referencyjnej oraz do (4) termopar kalibrowanych. Kanały 1 i 2 mogą mierzyć 
oprócz termopar również prąd (mA) i napięcie, testować przełączniki i dostarczać napięcie 
24VDC do zasilania przetworników temperatury. Oprócz funkcji pomiarowych, opcja kalibrato-
ra procesowego zapewnia możliwość dokumentowania i tworzenia zadań kalibracji, zapisywa-
nia wyników „as found” i „as left” oraz komunikację HART w celu uproszczenia pracy z prze-
twornikami. Funkcja migawki umożliwia użytkownikom zapisywanie wszystkich informacji wy-
świetlanych na ekranie po dotknięciu ekranu. Funkcja kalibratora umożliwia również rejestra-
cję danych z wszystkich kanałów pomiarowych przy użyciu funkcji automatycznego kroku i 
rampy. Korzystając z opcji zewnętrznej wartości odniesienia, użytkownicy mogą wybrać stero-
wanie wartością zadaną pieca za pomocą zewnętrznego czujnika referencyjnego, co pomaga 
zmniejszyć niepewności pomiaru. Funkcja zewnętrznej sondy kontrolnej ułatwia również wy-
godną funkcję samo-kalibracji!
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Dane techniczne pieca
Model ADT875-1210 ADT878-1210
Zakres temperatury 0...1210°C
Dokładność wyświe-
tlania 

±1.2°C @ 100°C
±1.2°C @ 300°C
±1.2°C @ 600°C
±1.6°C @ 900°C
±2.0°C @ 1210°C

±1.0°C @ 100°C
±1.0°C @ 300°C
±1.0°C @ 600°C
±1.2°C @ 900°C
±1.5°C @ 1210°C

Stabilność (30min) ±0.1°C

Jednorodność osio-
wa (strefa 20mm)

±0.6°C @ 100°C
±1.2°C @ 300°C
±1.5°C @ 600°C
±1.5°C @ 900°C
±1.5°C @ 1210°C

±0.4°C @ 100°C
±0.8°C @ 300°C
±1°C @ 600°C
±1°C @ 900°C
±1°C @ 1210°C

Jednorodność pro-
mieniowa

±0.2°C @ 100°C
±0.3°C @ 300°C
±0.4°C @ 600°C
±0.8°C @ 900°C
±1°C @ 1210°C

±0.2°C @ 100°C
±0.3°C @ 300°C
±0.4°C @ 600°C
±0.6C @ 900°C

±0.8°C @ 1210°C
Efekt załadunku 0.5°C
Warunki pracy 0...50°C, 0...90%RH (8...38°C dokładność gwarantowana)
Warunki przechowy-
wania -20...60°C

Stopień ochrony IP20
Głębokość zanu-
rzenia

Wkłady pomiarowy typu XR = 138mm
Wkłady pomiarowy typu XS = 116mm

Średnica wkładu 24.8mm
Czas nagrzewania 50min: od 23...1210°C

Czas chłodzenia 50min: od 1210°C do 300°C
50min: od 300°C do 50°C

55min: od 1210°C do 300°C
55min: od 300°C do 50°C

Czas stabilizacji 15 minut
Rozdzielczość 0,01°C
Wyświetlacz Kolorowy ekran dotykowy 6,5”
Wymiary 345 x 170 x 330mm
Waga 10.6kg
Zasilanie 90-254 VAC, 580W

Testy mechaniczne
Wibracje: 2g (10-500 Hz), 30 min na 2 strony

Uderzenie: 4g trzy razy
Test upadku: z 500mm

Interfejs USB A, USB B, RJ45, WiFi, Bluetooth
Język interfejsu Angielski, chiński, japoński, rosyjski, niemiecki

Dane techniczne kalibratora procesowego (opcja PC)
Model ADT875-1210 ADT878-1210

Kanały pomiaru TC Opatentowane zaciski podłączeniowe do podłączenia ter-
mopar, obsługa termopar typu: S, R, K, B, N, E, J, T, L i U

Dokładność pomia-
ru TC (termopara 
typu K)
Ch. 1-4 (bez czuj-
nika)

±0.182°C @ 100°C
±0.266°C @ 300°C
±0.310°C @ 600°C
±0.397°C @ 900°C
±0.517°C @1210°C

±0.172°C @ 100°C
±0.236°C @ 300°C
±0.251°C @ 600°C
±0.304°C @ 900°C
±0.382°C @ 1210°C

Zakres napięcia TC –75...75mV (kanały pomiarowe 1-4)
–18...18mV (kanał odniesienia)

Rozdzielczość wej-
ścia napięciowego 0,0001 mV, <10Ω

Dokładność pomiaru 
napięcia TC

0.02% RD + 8μV (kanał 1-4)
0.01% RD + 2μV (kanał 

referencyjny)

0.01% RD + 8μV (kanał 1-4)
0.005% RD + 2μV (kanał 

referencyjny)
Dokładność kom-
pensacji CJC

±0.35°C (kanał 1-4)
±0.25°C (kanał referencyjny)

±0.30°C (kanał 1-4)
±0.20°C (kanał referencyjny)

Zakres pomiaru 
prądu -30...30mA

Dokładność pomiaru 
prądu ±(0.02% RDG + 2µA) ±(0.01% RDG + 2µA)

Rozdz. prądu 0.0001mA
Zakres pomiaru 
napięcia –12...12V i –30...30V

Dokładność pomiaru 
napięcia ±(0.02% RDG+ 2mV) ±(0.01% RDG+ 0.6mV)

Rozdz. napięcia 0.0001 V, impedancja wejściowa >1MΩ
Wyjście zasilania 24V ±10%, max 60mA
Komunikacja HART Opcjonalnie (modele ADT875PC i ADT878PC)
Współczynnik tem-
peraturowy 0...8°C i 
38...50°C

Odczyty TC: ±5 ppm/°C
Prąd: ±5 ppm/°C

Napięcie: ±5 ppm/°C
Test przełączników Mechaniczne lub elektryczne - tylko kanały 1 i 2

Funkcje dokumen-
tujące (tylko opcja 
PC)

Do 1000 zadań, które każde przechowuje do 10 wyników 
(z których każdy zawiera dane as found i as left).

Funkcja Snap Shot (migawki) pozwala na zrzuty ekranu.
Funkcja rejestracji automatycznego kroku i ramp.

Dane techniczne wejść pomiarowych TC (opcja PC)
Typ TC Temp 

°C
Błąd (°C) [1] Typ TC Temp 

°C
Błąd (°C) [1]

ADT875 ADT878 ADT875 ADT878
K

(CH1-
-CH4)

100
300
600
900

1210

±0.182
±0.266
±0.310
±0.397
±0.517

±0.172
±0.236
±0.251
±0.304
±0.382

S
(CH1-
-CH4)

100
300
600
900

1210

±1.102
±0.924
±0.888
±0.868
±0.865

±1.094
±0.899
±0.837 
±0.793
±0.765

N
(CH1-
-CH4)

100
300
600
900

1210

±0.273
±0.270
±0.309
±0.368
±0.455

±0.264
±0.243
±0.256
±0.285
±0.335

R
(CH1-
-CH4)

100
300
600
900

1210

±1.080
±0.869
±0.804
±0.771
±0.766

±1.072
±0.844
±0.755
±0.699
±0.670

E
(CH1-
-CH4)

100
300
600
900

1000

±0.136
±0.153
±0.210
±0.291
±0.297

±0.126
±0.130
±0.154
±0.202
±0.196

B
(CH1-
-CH4)

250
300
600
900

1210

±3.182
±2.645
±1.409
±1.049
±0.905

±3.170
±2.631
±1.379
±1.003
±0.839

L
(CH1-
-CH4)

100
300
600
900

±0.223
±0.271
±0.308
±0.522

±0.214 
±0.241
±0.251
±0.448

L
(CH1-
-CH4)

100
300
400

±0.194
±0.191
±0.217

±0.185
±0.166
±0.183

U
(CH1-
-CH4)

100
300
600

±0.270 
±0.189
±0.227

±0.261
±0.164
±0.176

S
(EXT. 
REF)

100
300
600
900

1210

±0.277
±0.242
±0.249
±0.258
±0.266

±0.273
±0.229
±0.224
±0.220
±0.216

J
(CH1-
-CH4)

100
300
600
900

1200

±0.186
±0.197
±0.256
±0.281
±0.414

±0.177
±0.168
±0.200
±0.197
±0.294

R
(EXT. 
REF)

100
300
600
900

1210

±0.271
±0.228
±0.227
±0.230
±0.240

±0.266
±0.216
±0.202
±0.194
±0.192

[1] Z wyłączeniem błędu kompensacji zimnych końców termopary.

Zewnętrzy czujnik referencyjny typu AM1210-12
Typ AM1210-12
Zakres temperatury 0...1300°C
Typ termopary S (PtRh10-Pt)

Długoterminowy dryf ±0,5°C przy 1084,62°C po 1 roku typowego użyt-
kowania

Stabilność krótkoterminowa ±0.2°C przy 1084.62°C
Średnica drutu termopary 0,5mm
Materiał osłony Ceramika

Wymiary osłony Średnica zewnętrzna: 6mm
Długość: 305mm

Futerał ochronny Na wyposażeniu
Dokumentacja Raport kalibracji fabrycznej

Uwaga:
Po uzgodnieniu dostępne akredytowane świadectwo kalibracji zgodne z ISO17025.
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Sposób zamawiania
ADT 875 - 1210 - ES - 220 Piec kalibracyjny temperatury

Model 875 ADT875
878 ADT875

Zakres kalibracji 1210 100...1210°C

Typ wkładu pomiarowego z 
otworami

AR Wkład pomiarowy typu AR (6mm, 3 x 1/4”)
BS Wkład pomiarowy typu BS (6mm, 3/8”, 1/4”, 3/16”, 1/8”)*
CS Wkład pomiarowy typu CS (6mm x 1/2”)*
DR Wkład pomiarowy typu DR (4 x 6mm)
ES Wkład pomiarowy typu ES (10mm, 8mm, 2 x 6mm, 3mm)*
FS Wkład pomiarowy typu FS (12mm, 6mm)*
GS Wkład pomiarowy typu GS (10mm, 8mm, 6mm, 4mm)*
HR Wkład pomiarowy typu HR (4 x 1/4”)

Napięcie zasilania 110 Zasilanie 110VAC
220 Zasilanie 220VAC

*Uwaga
Wkład pomiarowy dostępny tylko dla pieca ADT875-1210.

Standardowe wyposażenie
Nazwa Ilość 
Wybrany wkład pomiarowy z otworami 1 szt
Przewód zasilający 1 szt
Kabel USB 1 szt
Narzędzie do wyjmowania i wkładania wkładów pomiarowych 1 szt
Przewody pomiarowe (tylko ADT875PC i ADT878PC) 2 kpl (6szt)
Akredytowany certyfikat kalibracji ISO17025 1 szt

Sposób zamawiania wymiennych wkładów pomiarowych
ADT110- 875 - TC - INSERT - ES Wymienny wkład pomiarowy z otworami

Model pieca 875 ADT875-1210
878 ADT878-1210

Typ wkładu pomiarowego z otworami

AR Wkład typu AR (otwory: 6mm, 3 x 1/4”)
BS Wkład typu BS (otwory: 6mm, 3/8”, 1/4”, 3/16”, 1/8”)*
CS Wkład typu CS (otwory: 6mm x 1/2”)*
DR Wkład typu DR (otwory: 4 x 6mm)
ES Wkład typu ES (otwory: 10mm, 8mm, 2 x 6mm, 3mm)*
FS Wkład typu FS (otwory: 12mm, 6mm)*
GS Wkład typu GS (otwory: 10mm, 8mm, 6mm, 4mm)*
HR Wkład typu HR (otwory: 4 x 1/4”)

Wymienne wkłady pomiarowe o głębokość otworu 138mm - do 
współpracy z modelami ADT878 i ADT875
Model Wkład pomiarowy Model Wkład pomiarowy

AR HR

DR

Wymienne wkłady pomiarowe o głębokość otworu 116mm - do 
współpracy z modelem ADT875
Model Wkład pomiarowy Model Wkład pomiarowy

BS CS

ES FS

GS

Opcjonalne wyposażenie
Nr modelu Opis
9915-878 Walizka transportowa
ADT110-87X-TCINSERT-XX Dodatkowy wkład pomiarowy z otworami
AM1210-12 Zewnętrzny czujnik referencyjny typu S (12”)

9080 Zestaw kabli (zawiera wtyczkę i kabel kompensa-
cyjny do typu S, R, B ,K ,J ,T ,E ,N)
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Referencyjne piece kalibracyjne z suchą studnią pomiarową ADT878

Opis
Referencyjne kalibratory temperatury z suchą studnią pomiarową z serii ADT878 przenoszą kalibrację temperatury na zupełnie inny, wyższy poziom. 
Jeśli szukasz najlepszego pieca kalibracyjnego z suchą studnią pomiarową na rynku, nie szukaj dalej! Zaangażowanie firmy Additel w ciągłe dosko-
nalenie jakości i funkcji oszczędzających czas są w pełni widoczne w piecach z serii ADT878. Dzięki trzem modelom, w zakresie temperatur od -40 do 
700°C, znajdziesz idealne rozwiązane dopasowanie do swoich potrzeb pod względem kalibracji i sprawdzania czujników temperatury. Opcja kalibra-
tora procesowego dodaje zewnętrzne wejście referencyjne, dwukanałowy odczyt kalibrowanych czujników oraz pełny zestaw funkcji pomocnych we 
wszystkim, od pomiaru czujników temperatury, po kalibrację termopar, samo-kalibrację studni referencyjnej, jak i konfigurowanie przetworników HART. 
Każdy piec kalibracyjny jest standardowo wyposażony w duży ekran dotykowy, dwustrefową kontrolę temperatury. Jesteśmy pewni, że będziesz za-
chwycony wyjątkową jakością  i wydajnością tych rewolucyjnych na rynku pieców referencyjnych z suchą studnią pomiarową do kalibracji i wzorcowa-
nia czujników temperatury i termopar.

Zaawansowany kalibrator procesowy (opcja PC)
Każdy model pieca można zakupić z opcją kalibratora procesowego (PC). Ta opcja łączy w sobie wiele funkcji w pełni funkcjonalnego kalibratora pro-
cesu dokumentującego HART z kalibratorem referencyjnym z suchą studnią pomiarową. Ta opcja daje możliwość pomiaru za pomocą zewnętrznego 
czujnika referencyjnego PRT (z praktycznie dowolnym podłączeniem) oraz dwóch kalibrowanych urządzeń. Kalibrator może mierzyć prąd (mA), na-
pięcie, przełączniki, czujniki RTD lub termopary. Oprócz funkcji pomiarowych kalibrator ten posiada pełną możliwość dokumentowania zadań kalibra-
cji, zapisywania wyników „as found” i „as left”, a także komunikacji z przetwornikami HART. Kalibrator procesowy wyposażony jest również w pełny ko-
munikator HART, który umożliwia użytkownikom odczyt, konfigurację i kalibrację przetworników HART. Funkcja migawki pozwala uchwycić wszystkie 
informacje wyświetlane na ekranie za naciśnięciem jednego przycisku. Opcjonalny kalibrator umożliwia również rejestrację danych z wszystkich kana-
łów pomiarowych w funkcji automatycznego kroku. Wykorzystując zewnętrzny czujnik referencyjny PRT, kalibrator umożliwia wybór kontroli tempera-
tury za pomocą wewnętrznego czujnika lub zewnętrznego czujnika referencyjnego PRT.

Funkcja samo-kalibracji (opcja PC)
Uważamy, że użycie zewnętrznej sondy referencyjnej jako wzorca jest najlepszym sposobem przeprowadzenia kalibracji temperatury. Ale zdajemy so-
bie również sprawę, że ta metoda nie zawsze jest konieczna lub wygodna do zastosowania. W niektórych zastosowaniach preferowane byłoby uży-
cie wewnętrznego czujnika kontrolnego. Tradycyjnie wewnętrzne czujniki kontrolnej charakteryzują się dużą dokładnością, co w dużym stopniu może 
przyczynić się do jego długoterminowego dryftu. Dlatego kalibrator został wyposażony w funkcję auto kalibracji, która umożliwia przeprowadzenie au-
tomatycznej kalibracji wewnętrznego czujnika kontrolnego przy użyciu zewnętrznego wzorca w celu korekty dryfu. Po dosłownie kilku krokach kalibra-
cja zostanie uruchomiona automatycznie, zapewniając nową i identyfikowaną kalibrację czujnika kontrolnego, co poprawi jego dokładność, ponieważ 
nie trzeba będzie uwzględniać jego długoterminowego dryfu, gdy będzie używany jako czujnik referencyjny.

Funkcje automatyczne
Tradycyjnie piece z suchą studnią pomiarową są po prostu stabilnym źródłem ciepła. Aby zwiększyć użyteczność naszych referencyjnych pieców 
kalibracyjnych, dodaliśmy automatyczne funkcje, które umożliwiają wykorzystanie tych urządzeń jako wysoce stabilnego źródła ciepła, urządzenia 
do utrzymywania potrójnego wody (TPW) oraz pieca do wyżarzania czujników referencyjnych. W połączeniu z zestawem ADT878-TPW-KIT, piec 
ADT878-160 może być używany do automatycznego realizowania i utrzymywania punktu potrójnego wody. Tradycyjne metody wymagają czasu i du-
żego doświadczenia, aby zrealizować punkt potrójny wody. Additel uprościł teraz ten proces dzięki wbudowaniu funkcji do automatycznej realizacji 
TPW. Po prostu włóż komórkę i czujnik referencyjny PRT do suchej studni pomiarowej i uruchom procedurę. Oprogramowanie układowe ostrzeże, 
gdy komórka zostanie przechłodzona. Wyjmij komórkę i potrząśnij nią, a teraz możesz przejść do utrzymania potrójnego punktu w studni. Jest to bar-
dzo przydatne narzędzie do sprawdzania dryftu czujnika referencyjnego PRT. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z kartą katalogową ADT878-
-TPW-KIT. Kupując nasz referencyjny piec z suchą studnią pomiarową do 700°C, znajdziesz natomiast funkcję automatycznego wyżarzania, która jest 
przeznaczona do wyżarzania czujników referencyjnych PRT. Kalibrator posiada wstępnie skonfigurowane procedury wyżarzania, które ustawiają czas 
wyżarzania i szybkość schładzania. Ta funkcja umożliwia również tworzenie własnych procedur wyżarzania.

 � Zakres kalibracji: -40…160°C, 33...425°C lub 33...700°C
 � Współpraca z: Pt100, S, R, K, B, N, E, J, T, C, D, G, L, 

4...20mA
 � Klasa referencyjna w zakresie dokładności, stabilności i jed-

nolitości
 � Szybkie dochodzenie do zadanej temperatury
 � Dwa kanały pomiarowe RTD i TC oraz dokumentacja zadań 

kalibracji (opcja PC)
 � Pełny komunikator HART (opcja PC)
 � Zewnętrzna kontrola temperatury (opcja PC)
 � Komunikacja Wi-Fi i Bluetooth
 � Kolorowy ekran dotykowy
 � Złącza typu Quick-Push (opcja PC)
 � Kontrola wartości zadanej przez sondę referencyjną
 � Funkcja samo-kalibracji
 � Zestaw do automatycznej realizacji punktu TPW (opcja tylko 

ADT878-160)
 � Funkcja automatycznego wyżarzania czujnika referencyjne-

go PRT (tylko ADT878-700)
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Podstawowe cechy

Tworzenie zadań 
kalibracji

Wersja bez kalibratora [PC] Wersja z kalibratorem [PC]

Pomiar prądu (mA)

Kalibrator procesowy [opcja PC]

Automatyczny krok

Zdalna kontrola

Funkcja rejestracji

Komunikator HART
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mailto:biuro@acse.pl
www.acse.pl


D
AT

A:
 1

1.
01

.2
02

3
Manometry cyfrowe, pompki kalibracyjne, kalibratory ciśnienia, temperatury i sygnałów 

H-32 ACSE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2A, 31 - 223 Kraków, tel/fax +12 415 05 09, e-mail: biuro@acse.pl, http://acse.pl

Realizacja potrój-
nego punktu wody 
(TPW)

Dane techniczne 
Model ADT878-160 ADT878-425 ADT878-700
Zakres temperatury @23°C -40...160°C 33...425°C 33...700°C
Dokładność wyświetlania 

±0.10°C F.S. ±0.20°C F.S.
±0.20°C @ 33°C

±0.20°C @ 425°C
±0.25°C @ 660°C

Stabilność (30min) ±0.005°C F.S.
±0.005°C @ 100°C
±0.010°C @ 225°C
±0.015°C @ 425°C

±0.005°C @ 100°C
±0.015°C @ 425°C
±0.030°C @ 700°C

Jednorodność osiowa dla 60mm
±0.025°C @ -40°C
±0.020°C @ 0°C

±0.050°C @ 160°C

±0.10°C @ 100°C
±0.15°C @ 225°C
±0.25°C @ 425°C

±0.10°C @ 100°C
±0.25°C @ 425°C
±0.40°C @ 700°C

Jednorodność osiowa dla 80mm
±0.050°C @ -40°C
±0.040°C @ 0°C

±0.050°C @ 160°C

±0.15°C @ 100°C
±0.20°C @ 225°C
±0.30°C @ 425°C

±0.15°C @ 100°C
±0.30°C @ 425°C
±0.60°C @ 700°C

Jednorodność promieniowa ±0.01°C F.S.
±0.025°C @ 100°C
±0.030°C @ 200°C
±0.040°C @ 350°C

±0.025°C @ 100°C
±0.040°C @ 425°C
±0.060°C @ 700°C

Efekt załadunku ±0.080°C (czujnik wewnętrzny)
±0.010°C (czujnik zewnętrzny)

±0.050°C (czujnik wewnętrzny)
±0.010°C (czujnik zewnętrzny)

±0.02°C @100°C (czujnik wewnętrzny)
±0.05°C @425°C (czujnik wewnętrzny)
±0.15°C @700°C (czujnik wewnętrzny)
±0.01°C @100°C (czujnik zewnętrzny)
±0.02°C @425°C (czujnik zewnętrzny)
±0.03°C @700°C (czujnik zewnętrzny)

Histereza (dla czujnika wewnętrznego) 0.025°C 0.04°C 0.07°C
Warunki pracy 0...50°C, 0...90%RH (powyższa dokładność gwarantowana w zakresie 8...38°C)
Stopień ochrony IP20
Max głębokość zanurzenia 160mm 193mm
Średnica zewn. wkładu pomiarowego 31.9mm 30.8 mm

Czas nagrzewania 4 min: -40...23°C
10 min: 23...160°C 15 min: 33...425°C 25 min: 33...700°C

Czas chłodzenia 8 min: 160...23°C
15 min: 23...-40°C

24 min: 425...100°C
15 min: 100...50°C

30 min: 700...100°C
15 min: 100...50°C

Czas stabilizacji 10 minut
Rozdzielczość 0,001°C
Jednostki pomiarowe °C, °F i °K
Wyświetlacz Kolorowy ekran dotykowy 6,5” (165mm)
Wymiary 170 x 345 x 330mm
Waga 11.2kg 9,7kg
Zasilanie 90-254 VAC, 580W 90-254 VAC, 1400W
Język interfejsu Angielski, chiński, japoński, rosyjski, niemiecki, francuski, włoski i hiszpański
Komunikacja USB A, USB B, RJ45, WiFi, Bluetooth

Zakresy pomiarowe i dokładność wejść pomiarowych [opcja PC]

Dokładność odczytu dla 
kanału referencyjnego 
PRT (100Ohm)
(bez dokładności sondy)

±0.005°C @ -40°C
±0.006°C @ 0°C
±0.008°C @ 50°C
±0.009°C @ 100°C
±0.011°C @ 160°C
±0.015°C @ 300°C
±0.019°C @ 425°C
±0.026°C @ 660°C
±0.028°C @ 700°C

Rozdzielczość 1 mΩ
Zakres pomiaru tempe-
ratury kanału referencyj-
nego

-200...962°C 

Referencyjna dokładność 
rezystancji

0...50Ω: ±1.25mΩ
50...400Ω: ±0.0025% RD

Charakterystyki referen-
cyjne

ITS-90, CVD, IEC-751

Linia podłączeniowa dla 
czujnika referencyjnego

4- przewodowa

Złącze dla czujnika refe-
rencyjnego

6-pinowe złącze Lemo i złącza typu Quick-Push do 
podłączenia złączy bananowych, mini-bananowych, 
dużych i małych końcówek widełkowych oraz gołych 
przewodów

Kanały pomiarowe RTD 2 kanały pomiarowe.
Oba akceptują 2, 3 lub 4- przewodowe czujniki RTD

Dokładność pomiaru RTD
0...25Ω: ±0.002Ω
25...400Ω: 0.004% RD
400 - 4000Ω: 0.005% RD

Rozdzielczość pomiaru 0.1mΩ
Zakres pomiary RTD 0... 4000Ω
Dostępne charakterysty-
ki RTD

Pt10, Pt25, Pt50, Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Cu10, 
Cu50, Cu100, Ni100, Ni120

Podłączenie czujników 
RTD

Złącza Quick-Push akceptują złącza bananowe, mi-
ni-bananowe, duże i małe końcówki widełkowe oraz 
gołe przewody

Ilość kanałów TC 2
Podłączenie TC Złącze termoparowe mini
Charakterystyki pomiaro-
we (TC)

S, R, K, B, N, E, J, T, C, D, G, L i U

Zakres pomiarowy napię-
cia TC

–75...75mV

Rozdzielczość pomiaru 
napięcia TC

0.1μV

Dokładność pomiaru na-
pięcia TC

0.01%RD + 5μV
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Dokładność kompensacji 
temperatury

±0.2°C (0...50°C)

Zakres pomiaru prądu –30...30mA
Dokładność pomiaru 
prądu

0.01%RD + 2μA

Rozdzielczość pomia-
ru prądu

0.1μA, impedancja wejścia: <10Ω

Zakres pomiaru napięcia -12...12V i -30...30VDC
Dokładność pomiaru na-
pięcia

±0.01%RD + 0.6mV

Rozdzielczość pomiaru 
napięcia

0.1mV, impedancja wejścia: >1MΩ

Test przełączników Mechanicznych i elektrycznych
Zasilanie pętli prądowej 24V ±0.5V, max 60mA

Komunikacja HART Odczyt, konfiguracja i kalibracja urządzeń HART - 
okresowo aktualizowane pliki DD (tylko ADT878PC)

Dokumentacja

Do 1000 zadań, które każde przechowują do 10 wyni-
ków (każdy zawiera dane as found i as left).
Funkcja migawki umożliwia zapisanie informacji wy-
świetlanych na ekranie.
Funkcja rejestracji automatycznego kroku i rampy.

Współczynnik tempera-
tury w zakresie 0...13°C i 
33...50°C

ADT878 (PC)-160: ±0,005°C/°C
ADT878 (PC)-425/700: ±0,005°C/°C
Odczyt ref.: ±1 ppm FS/°C
Odczyty RTD: ±1 ppm FS/°C
Odczyty TC: ±5 ppm FS/°C
Prąd: ±5 ppm FS/°C
Napięcie: ±5 ppm FS/°C

Dane techniczne wejść pomiarowych TC (opcja PC)
Typ TC Temp. (°C) Błąd (°C) [1] Typ TC Temp. (°C) Błąd (°C) [1]

B 250
300
425
660
700

1768

±1.99
±1.65
±1.18
±0.81
±0.77
±0.56

T -200
-40
0

160
300
400

±0.28
±0.14
±0.13
±0.11
±0.11
±0.11

K -200
-40
0

160
300
425
660
700

1000

±0.29
±0.13
±0.13
±0.14
±0.15
±0.16
±0.18
±0.19
±0.31

N -200
-40
0

160
300
425
660
700

1000

±0.46
±0.20
±0.19
±0.17
±0.17
±0.17
±0.19
±0.19
±0.27

E -200
-40
0

160
300
425
660
700

1000

±0.16
±0.09
±0.09
±0.08
±0.09
±0.10
±0.12
±0.13
±0.17

S -50
-40
0

160
300
425
660
700

1768

±1.25
±1.17
±0.93
±0.63
±0.57
±0.55
±0.54
±0.53
±0.66

J -210
-40
160
300
425
660
700

1000

±0.22
±0.10
±0.11
±0.12
±0.13
±0.14
±0.14
±0.21

R -50
-40
160
300
425
660
700

1768

±1.33
±1.23
±0.61
±0.54
±0.51
±0.48
±0.48
±0.58Sposób zamawiania pieca

ADT878 PC - 160 - H - 220 Referencyjny piec do kalibracji czujników temperatury

Wersja — Standardowa (bez oznaczenia)
PC Z kalibratorem procesowym

Zakres kalibracji
160 -40...160°C
425 33...425°C
700 33...700°C

Typ wkładu grzewczego z otworami

A Wkład pomiarowy typu A (otwory: 3/8”, 3 x 1/4”, 3/16”, 1/8”)
B Wkład pomiarowy typu B (otwory: 2 x 3/8”, 2 x 1/4”, 2 x 3/16”, 1/8”)
C Wkład pomiarowy typu C (otwory: 6 x 1/4”)
D Wkład pomiarowy  typu D (otwory: 1/4”, 6mm, 2 x 4mm, 2 x 3mm)
E Wkład pomiarowy typu E (otwory: 1/4”, 2 x 8mm, 6mm, 4mm, 2 x 3mm)
G Wkład pomiarowy typu G (otwory: 1/4”, 10mm, 8mm, 6mm, 4mm, 3mm)
H Wkład pomiarowy typu H (otwory: 1/4”, 12mm, 10mm, 8mm, 6mm, 4mm)
I Wkład pomiarowy typu I (otwory: 4 x 1/4”)

Napięcie zasilania 110 Zasilanie 110VAC
220 Zasilanie 220VAC

Standardowe wyposażenie
Nazwa Ilość 
Wybrany wkład pomiarowy z otworami 1 szt
Przewód zasilający 1 szt
Kabel USB 1 szt
Narzędzi do wyjmowania i wkładania wkładów pomiarowych 1 szt
Osłona termiczna (tylko ADT878-425 / ADT878-700) 1 szt
Zatyczki z pochłaniaczem wilgoci (tylko ADT878-160) 1 kpl (3szt)
Wkładka izolacyjna (tylko ADT878-160) 1 szt
Przewody pomiarowe (tylko ADT878PC) 2 kpl (6szt)
Akredytowany certyfikat kalibracji ISO17025 1 szt

Opcjonalne wyposażenie
Nr modelu Opis
9915-878 Walizka transportowa
ADT110-878-XINSERT-X Dodatkowy wkład pomiarowy z otworami
AM17XX-12-ADT Zewnętrzny czujnik referencyjny PRT
AM17XX-BEND-ADT Zewnętrzny czujnik referencyjny PRT (kątowy)
9070 Złącze smart do zewn. czujnika referencyjnego PRT

9071
Przejściówka ze złącza Lemo na przewód zakończony 
złoconymi końcówkami do podłączenia zewnętrznego 
czujnika referencyjnego PRT (linia 4- przewodowa)

9072
Przejściówka ze złącza Lemo na przewód zakończo-
ny klipsami do podłączenia zewnętrznego czujnika 
referencyjnego PRT (linia 4- przewodowa)

9080 Zestaw kabli (zawiera wtyczkę i kabel kompensacyjny 
do typu S,R,B,K,J,T,E,N)

ADT878-TPW-KIT Zestaw do realizacji i podtrzymywania potrójnego 
punktu wody (szczegóły w ADT878-TPW-KIT)

Wymienne wkłady pomiarowe
Model Wkład pomiarowy Model Wkład pomiarowy

A E

B G

C H

D I
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Sposób zamawiania wymiennych wkładów pomiarowych
ADT110- 878 - L - INSERT - E Wymienny wkład pomiarowy

Zakres temperatury L Niska temperatura
H Wysoka temperatura

Typ wkładu pomiarowego z otworami

A Wkład typu A (3/8”, 3 x 1/4”, 3/16”, 1/8”)
B Wkład typu B (2 x 3/8”, 2 x 1/4”, 2 x 3/16”, 1/8”)
C Wkład typu C (6 x 1/4”)
D Wkład typu D (1/4”, 6mm, 2 x 4mm, 2 x 3mm)
E Wkład typu E (1/4”, 2 x 8mm, 6mm, 4mm, 2 x 3mm)
G Wkład typu G (1/4”, 10mm, 8mm, 6mm, 4mm, 3mm)
H Wkład typu H (1/4”, 12mm, 10mm, 8mm, 6mm, 4mm)

Przykładowe zewnętrzne czujniki referencyjne PRT
Model AM1710 AM1730 AM1751 AM1760
Zakres temperatury -60...160°C -20...420°C -200...670°C -200...670°C
Rezystancja w 0°C 100Ω
Współczynnik temperatury 0.003925Ω/Ω/°C

Dokładność
±0.025°C @ -40°C
±0.015°@ 0.01°C

±0.025°C @ 160°C

±0.025°C @ -196°C
±0.015°C @ 0.01°C
±0.035°C @ 420°C

±0.025°C @ -196°C
±0.015°C @ 0.01°C
±0.035°C @ 420°C
±0.05°C @ 661°C

±0.010°C @ -196°C
±0.006°C @ 0.01°C
±0.015°C @ 420°C
±0.025°C @ 661°C

Dryft ±0,01°C @ TPW po 100 godzi-
nach w temperaturze 160°C

±0,01°C @ TPW po 100 godzi-
nach w temperaturze 420°C

±0,01°C @ TPW po 100 godzi-
nach w temperaturze 661°C

±0,004°C @ TPW po 100 godzi-
nach w temperaturze 661°C

Stabilność krótkoterminowa ±0.007°C ±0.002°C

Szok termiczny ±0.005°C po 10 cyklach od temperatury min do max ±0,002°C po 10 cyklach od tem-
peratury min do max

Histereza <=0.005°C <=0.001°C
Samonagrzewanie 50 mW/°C 0.0015°C @ 0.5mA
Czas odpowiedzi 9s dla 63% odpowiedzi na skokową zmianę w płynącej wodzie z prędkością ok. 0,9m/s
Prąd pomiarowy 0.5mA lub 1mA
Długość sensora 32mm 42mm
Położenie sensora 5mm od końca osłony
Rezyst. izolacji >1000 MΩ w temperaturze otoczenia
Materiał płaszcza Stal nierdzewna Inconel

Wymiary

AM1710-12-ADT
6,35 x 305mm

AM1710-BENT-ADT
6,35 x 305 x 190mm

AM1730-12-ADT
6,35 x 305mm

AM1730-BENT-ADT
6,35 x 305 x 245mm

AM1751-12-ADT
6,35 x 305mm

AM1751-BENT-ADT
6,35 x 305 x 245mm

AM1760-12-ADT
6,35x  305mm

AM1760-BENT-ADT
6,35 x 305 x 245mm

Przewody 4 przewodu w izolacji teflonowej (0.8m)
Wymiary rękojeści 15x65mm
Temperatura pracy rękojeści -50...160°C -50...180°C
Certyfikat kalibracji Certyfikat kalibracji NIST. Akredytowany certyfikat kalibracji (po uzgodnieniu)

Sposób zamawiania zewnętrznych czujników referencyjnych PRT
AM17 10 - 12 - ADT

Model

10 Temperatura pracy -60...160°C
30 Temperatura pracy -200...420°C
51 Temperatura pracy -200...670°C
60 Temperatura pracy -200...670°C

Wersja 12 Prosta 6,35 x 305mm
BEND Kątowa 6,35 x 305 x 190/245mm

ACSE Sp. z
 o.o.
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Manometry cyfrowe ADT680 i ADT680W

 � Pomiar ciśnienia względnego, absolutnego i różnicy ciśnień
 � Zakresy pomiarowe do 4200bar
 � Dokładność 0.05%FS, 0.1%FS lub 0.25%FS
 � Pełna kompensacja temperatury
 � 13 jednostek ciśnienia wybieralnych przez użytkownika
 � Duży, czytelny, 5-cyfrowy wyświetlacz LCD z podświetleniem
 � Wskaźnik procentowy ciśnienia
 � Sygnalizacja przekroczenia zakresu (120%)
 � Nierdzewna i wodoodporna konstrukcja
 � Stopień ochrony IP67
 � Rejestracja i transmisja bezprzewodowa (ADT680W)
 � Zasilanie bateryjne
 � Wbudowana funkcja szczelności (próby ciśnieniowej)
 � Certyfikaty CE R&TTE, FCC ID, IC ID
 � Akredytowany certyfikat kalibracji zgodny ISO17025

Opis
Manometry cyfrowe z serii ADT680 zostały zaprojektowane mając na uwadze dwa główne cele. Po pierwsze, aby zapewnić niedrogi manometr cyfro-
wy, który zastąpi manometr mechaniczny. Jeśli chcesz przejść od manometrów tarczowe do manometrów cyfrowych, przekonasz się, że manometr 
w wersji standardowej ADT680 jest wysokiej jakości i dostosowany do Twoich potrzeb pod względem ceny i możliwości. Dzięki zaawansowanej techno-
logii mikroprocesorowej i najnowocześniejszym krzemowym czujnikom ciśnienia, manometry cyfrowe z serii ADT680 zapewniają dokładne, niezawod-
ne i ekonomiczne rozwiązanie dla szerokiego zakresu pomiarów ciśnienia. Manometry są naładowane bezkompromisowością i niezwykle łatwe w uży-
ciu. Aby osiągnąć najwyższą jakość i niezawodność, każdy krzemowy czujnik ciśnienia jest specjalnie starzony i testowany przed montażem. Drugim 
celem było dostarczenie precyzyjnego manometru umożliwiającego komunikację bezprzewodową i rejestrację danych. Manometry z serii ADT680W 
zapewniają właśnie to wraz z kilkoma opcjami dokładności i różnymi zakresami ciśnienia, aby spełnić Twoje potrzeby. Te manometry bezprzewodo-
wo współpracują z oprogramowaniem Additel/Land Wireless, które można bezpłatnie pobrać z naszej strony internetowej. Dane mogą być rejestrowa-
ne bezpośrednio za pomocą manometry ADT680W, a następnie mogą być przesyłane bezprzewodowo do komputera za pomocą oprogroamowania 
Additel/Land Wireless. Do bardziej zaawansowanej rejestracji i analizy danych przeznaczone jest odpłatne oprogramowanie Additel/Log II Wireless. 
Każdy manometr może przechowywać w pamięci do 140 000 pomiarów, które każdy składa się z daty, czasu, ciśnienia i temperatury. Manometry cy-
frowe  z serii ADT680 nie mają sobie równych pod względem możliwości, jakości i niezawodności. Co najważniejsze, są bardzo przystępne cenowo.

Dane techniczne
Model ADT680 ADT680W

Opis Manometr cyfrowy Manometr cyfrowy z funkcją rejestracji i bezprzewodowej komunikacji

Dokładność
ADT680-05: 0.05% pełnego zakresu
ADT680-10: 0.10% pełnego zakresu
ADT680-25: 0.25% pełnego zakresu

Typ ciśnienia Względne i ciśnienie połączone (podciśnienie i nadciśnienie)
Zakresy pomiarowe -1...4200bar (patrz szczegóły)
Przeciążalność 120%
Komunikacja bez-
przewodowa (tylko 
ADT680W)

N/A
Częstotliwość radiowa: pasmo ISM 2.4G, zasięg 20 metrów. 
Liczba kanałów radiowych: 1-15.
Oprogramowanie: podstawowe oprogramowanie do pobrania z www.

Rejestracja danych 
(tylko ADT680W) N/A

Pamięć: 140 000 odczytów (czas, ciśnienie i temperatura).
Interwał zapisu: ustawiany w zakresie od 1...9999s.
Włączenie rejestracji danych jednym naciśnięciem przycisku.
Blokada klawiszy: gdy manometr jest w trybie automatycznej rejestracji, 
przyciski panelu przedniego zostaną automatycznie zablokowane.

Filtr Uśrednianie pomiarów (3 do 10 próbek) lub filtr dolnoprzepustowy pierwszego rzędu.
Zapis Max/Min Zapis wartości max i min podczas pomiaru ciśnienia.
Jednostki ciśnienia Pa, kPa, MPa, bar, mba, psi, kgf/cm2, mmH2O, mmHg, inH2O, inHg, ozf/in, %, °C, °F.

Warunki otoczenia

Kompensowana temperatura: -10°C do 50°C
Temperatura pracy: -10°C do 50°C
Temperatura przechowywania: -30°C do 70°C
Wilgotność: 0 - 95%, bez kondensacji

Wyświetlacz

Specyfikacja LCD: FSTN-LCD, obszar wyświetlania 36 x 61mm
Pełne 5 cyfr, wysokość 15,2mm
7- segmentowy analogowy wykres słupkowy skalowany w zakresie 0-100% FS
Podświetlenie: na biało
Czas trwania podświetlenia: stały (nie wyłącza się automatycznie) lub 15, 30, 45 i 60 sekund

Częstotliwość pomiaru 10 razy/s, 3 razy/s (domyślnie), 1 raz/s, 1 raz/15s

Przyłącze ciśnieniowe

• Dla <15 000 psi: męskie 1/4NPT, 1/2NPT, 1/4BSP, 1/2BSP, M20×1,5
• Dla ≥15 000 psi: 1/4HP żeńskie lub 1/4HP męskie 

*1/4HP żeńske: Autoclave F-250-C, 9/16” - 18 UNF-2B
*1/4HP męskie: Autoclave M-250-C, 9/16” - 18 UNF-2A

Inne połączenia dostępne po konsultacjach.

ACSE Sp. z
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Model ADT680 ADT680W

Budowa

Materiał obudowy: aluminium
Materiał części zwilżanych: stal nierdzewna 316SS
Wymiary: 100 x 40mm, wysokość:157mm
Waga: ok. 0,50kg

Zgodność

Certifikaty: CE R&TTE, FCC ID, IC ID
Poziom ochrony: IP67
Poziom wibracji: 5g (20-2000Hz)
Odporność na wstrząsy: 100g/11ms

Zasilanie
Bateria: dwie baterie alkaliczne typu AA (w zestawie)
Czas pracy na baterii: ok. 1500h (10 odczytów/s), 3000h (3 odczyty/s), 6000h (1 odczyty/10s) lub 12000h (1 odczyty/15s).
Wskaźnik stanu baterii: Wyświetla pozostały czas pracy na baterii. Gdy napięcie baterii jest zbyt niskie, miernik wyłączy się automatycznie

Zapis nadciśnienia Manometr zarejestruje wartości maksymalne ciśnienia, gdy przekroczone jest ciśnienie o 120% FS
Test szczelności W trybie testu szczelności manometr zapisuje ciśnienie początkowe, ciśnienie końcowe i pokaże różnicę ΔP.
Przywracanie usta-
wień fabrycznych Resetuje wszystkie ustawienia do ustawień fabrycznych, z wyjątkiem parametrów kalibracji.

Zakresy ciśnienia
Ciśnienie względne (1)

P/N Zakres ciśnie-
nia [bar]

Medium 
(*2) Dokładność (%FS) Ciśnienie

niszczące
V15 -1.0 G 0.05 (0.1, 0.25) 3 x

GP15 1.0 G, L 0.05 (0.1, 0.25) 3 x
GP30 2.0 G, L 0.05 (0.1, 0.25) 3 x
GP100 7.0 G, L 0.05 (0.1, 0.25) 3 x
GP150 10.0 G, L 0.05 (0.1, 0.25) 3 x
GP300 20 G, L 0.05 (0.1, 0.25) 3 x
GP500 35 G, L 0.05 (0.1, 0.25) 3 x
GP1K 70 G, L 0.05 (0.1, 0.25) 3 x
GP3K 200 G, L 0.05 (0.1, 0.25) 3 x
GP5K 350 G, L 0.05 (0.1, 0.25) 3 x

GP10K 700 G, L 0.05 (0.1, 0.25) 2 x
GP15K 1000 G, L 0.05 (0.1, 0.25) 2 x
GP20K 1400 G, L 0.05 (0.1, 0.25) 2 x
GP25K 1600 G, L 0.1 (0.25) 1.5 x
GP30K 2000 G, L 0.1 (0.25) 1.5 x
GP36K 2500 G, L 0.1 (0.25) 1.5 x
GP40K 2800 G, L 0.1 (0.25) 1.35 x
GP50K 3500 G, L 0.1 (0.25) 1.2 x
GP60K 4200 G, L 0.1 (0.25) 1.1 x

(*1) Ciśnienie względne odseparowane (zamknięta komora ciśnienia przy 1bar abs.) powyżej 70bar.
(*2) Rodzaj medium: G = gaz, L = ciecz.

Ciśnienie względne połączone (nadciśnienie i podciśnienie)

P/N Zakres ciśnie-
nia [bar]

Medium 
(*2) Dokładność (%FS) Ciśnienie

niszczące
CP15 ±1.0 G, L 0.05 (0.1, 0.25) 3 x
CP30 -1...2 G, L 0.05 (0.1, 0.25) 3 x

Sposób zamawiania

ADT680  W - 05 - GP300 - BAR - M

Wersja — Standardowy (bez oznaczenia)
W Z rejestracją i komunikacją bezprzewodową

Dokładność
05 0.05%FS
10 0.1%FS
25 0.25%FS

Zakres ciśnienia nominalnego P/N ... Patrz tabela dostępnych zakresów pomiarowych

Jednostka ciśnienia PSI Zakres w psi
BAR Zakres w bar

Przyłącze procesowe

N Gwint męski typu 1/4”NPT
N2 Gwint męski typu 1/2”NPT
B Gwint męski typu 1/4”BSP
B2 Gwint męski typu 1/2”BSP
M Gwint męski typu M20x1,5
AF Gwint żeński typu Autoclave F-250-C, 9/16” - 18 UNF-2B
AM Gwint męski typu Autoclave M-250-C, 9/16” - 18 UNF-2A

Standardowe wyposażenie (w komplecie z przyrządem)
Nazwa Ilość 
Baterie alkaiczne AA 2 szt.
Osłona gumowa 1 szt.
Akredytowany certyfikat kalibracji ISO17025 1 szt.
Oprogramowanie Additel/Land Wireless (do pobrania ze strony http://acse.pl).

Opcjonalne wyposażenie (na zamówienie)
Numer katalogowy Opis
9503 Oprogramowanie Additel/Log II Wireless
9030 Zapasowy odbiornik bezprzewodowy (do USB)

ACSE Sp. z
 o.o.
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Precyzyjne manometry cyfrowe ADT681 i ADT681IS

 � Pomiar ciśnienia względnego, absolutnego i różnicy ciśnień
 � Zakresy pomiarowe do 4200bar
 � Dokładność: 0,02%FS (0.05%FS, 0.1%FS, 0.2%FS lub 0.1% 

wartości odczytywanej)
 � Pełna kompensacja temperatury
 � 11 jednostek ciśnienia wybieralnych przez użytkownika
 � Duży, czytelny, 5-cyfrowy wyświetlacz LCD z podświetleniem
 � Wskaźnik procentowy ciśnienia
 � Sygnalizacja przekroczenia zakresu (120%)
 � Montaż obiektowy lub tablicowy
 � Wersja iskrobezpieczna z certyfikatem ATEX (ADT681IS)
 � Zasilanie bateryjne 9V lub zasilacz sieciowy (opcja)
 � Funkcja rejestracji do 21,843 rekordów (opcja)
 � Stopień ochrony IP67
 � Akredytowany certyfikat kalibracji zgodny ISO17025

Opis
Dzięki zaawansowanej technologii mikroprocesorowej i najnowocześniejszymi krzemowym czujnikom ciśnienia, cyfrowe manometry ciśnienia z serii 
ADT681 zapewniają wysoką stabilność i dokładność pomiaru, a także są ekonomicznym rozwiązaniem dla różnych aplikacji ciśnieniowych. Manome-
try cyfrowe ADT681 posiadają dużą funkcjonalność i są łatwe w użyciu. Aby zapewnić wysoką dokładność, każdy krzemowy czujnik ciśnienia zabudo-
wany w manometrze jest specjalnie starzony, testowany i sprawdzany przed montażem. W urządzeniach Additel zapewniona jest wysoka dokładność 
w całym zakresie temperatury, oznacza to, że każdy czujnik ciśnienia jest poddawany sprawdzaniu w kilku punktach temperatury (w zakresie -10…
50°C). Podczas tego sprawdzania wyznaczane są indywidualne współczynniki temperaturowe dla każdego czujnika ciśnienia, które są następnie za-
pisywane i uwzględnianie w charakterystyce manometru. Manometry cyfrowe Additel zostały zaprojektowane aby spełniać wszystkie twoje potrzeby, 
posiadają szeroką gamę zakresów pomiarowych i klas dokładności. Jeżeli potrzebujesz mierzyć niskie ciśnienia lub bardzo wysokie ciśnienie, Additel 
oferuje urządzenia, które zaspokoją wszelkie twoje potrzeby. Oferuje manometry cyfrowe, które mierzą ciśnienie w zakresie od ±2.5mbar do 4200bar.

Jeżeli twoje aplikacje wymagają pomiaru tzw. ciśnienia połączonego (zarówno nadciśnienia jak i podciśnienia), urządzania Additel nie tracą na dokład-
ności i zapewniają taką samą wysoką dokładność dla pomiaru nadciśnienia jak i podciśnienia. Additel oferuje szeroki wybór zakresów pomiarowych ci-
śnienia połączonego (nadciśnienia/podciśnienia) do 70bar. Oferuje również czujniki ciśnienia absolutnego z zakresami do 350bar i pełną gamę czuj-
ników różnicy ciśnień z zakresami od ±2.5mbar do ±700mbar. Additel posiada również manometry przeznaczone do pomiaru ciśnienia w strefach nie-
bezpiecznych ADT681IS (z certyfikatem ATEX).

Jeśli potrzebujesz zamontować manometr w panelu, Additel posiada wersję do montażu w panelowego (tablicowego). Manometry cyfrowe z serii 
ADT681 mogą również być rozbudowane o funkcję rejestracji danych. Umożliwiają zapis do 21000 rekordów w wewnętrznej pamięci. Każdy rekord 
zawiera: datę, czas, mierzone ciśnienie i temperaturę. Zapisane dane można pobierać z manometru za pomocą darmowego oprogramowania Additel/
Land (do pobrania ze strony www) lub przy pomocy odpłatnego oprogramowania do rejestracji i analizy w czasie rzeczywistym Additel/Log II. Cyfrowe 
manometry ciśnienia ADT681 są nieporównywalne z innymi urządzeniami pod względem jakości i solidności wykonania.

Dane techniczne:
Model ADT681 ADT681IS

Opis Manometr cyfrowy Manometr cyfrowy w wersji iskrobezpiecznej (ATEX)
Zgodność CE CE, certyfikat ATEX (II 1G EX ia IIC T4 Ga)

Dokładność

ADT681(IS)-02: 0.02% pełnego zakresu
ADT681(IS)-05: 0.05% pełnego zakresu
ADT681(IS)-10: 0.10% pełnego zakresu
ADT681(IS)-20: 0.20% pełnego zakresu
ADT681(IS)-RD: 0...20% zakresu: 0,02% pełnego zakresu, w zakresie 20...110%: 0,1% wartości odczytywanej
Próżnia: 0,25% pełnego zakresu [1] [2]

Typ ciśnienia Ciśnienie względne, ciśnienie połączone (podciśnienie i nadciśnienie), ciśnienie absolutne i ciśnienie barometryczne
Zakresy pomiarowe -1...4200bar (patrz szczegóły)

Wyświetlacz

5-cyfrowy wyświetlacz LCD FSTN
Szybkość odświeżania pomiaru 3 odczyty na sekundę (ustawienie domyślne).
Możliwość ustawienia od 10 odczytów na sekundę do 1 odczytu co dziesięć sekund.
Wysokość cyfr: 16,5mm.

Jednostki ciśnienia Pa, kPa, MPa, bar, mba, psi, kgf/cm2, mmH2O, mmHg, inH2O, inHg, ozf/in, %, °C, °F.
Zapis Max/Min Zapisuje wartości max i min podczas pomiaru ciśnienia.

Warunki otoczenia

Kompensowana temperatura: -10...50°C
Temperatura pracy: -10... 50°C
Temperatura przechowywania: -30...70°C
Wilgotność: 0...95%, bez kondensacji

Przyłącze ciśnie-
niowe

• Dla <15 000 psi: męskie 1/4NPT, 1/2NPT, 1/4BSP, 1/2BSP, M20×1,5 
• Dla ≥15 000 psi: 1/4HP żeńskie lub 1/4HP męskie 

*1/4HP żeńske: Autoclave F-250-C, 9/16” - 18 UNF-2B
*1/4HP męskie: Autoclave M-250-C, 9/16” - 18 UNF-2A

Inne połączenia dostępne na żądanie

ACSE Sp. z
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Model ADT681 ADT681IS

Zasilanie

Bateria alkaliczna 9V (w zestawie)
Czas pracy na baterii: 
1. Tryb wysokiej mocy: 320 godzin
2. Tryb niskiego poboru mocy: 300 godzin (10 odczytów/s), 600 godzin (3 odczyty/s) lub 4000 godzin (1 odczyt/10s).
Automatyczne wyłączanie zasilania: 120, 90, 60, 45, 30, 15, 10, 5 i 1 minuta
Zasilanie zewnętrzne: zasilacz sieciowy 110/220V (opcja)

Budowa

Materiał obudowy: aluminium
Materiał części zwilżanych: stal nierdzewna 316SS
Wymiary: : Ø110 x 35 x 176mm (wersja tablicowa: Ø140 x 86mm)
Waga: ok. 0,60kg

Zgodność
Poziom ochrony: IP67 (dostępny dla 681IS GP15-60K)
Poziom wibracji: 5g (20-2000Hz)
Odporność na wstrząsy: 100g/11ms

Rejestracja danych
(tylko ADT681-...-DL)

Pamięć: 21 843 rekordów (każdy rekord zawiera datę, godzinę, ciśnienie i temperaturę)
Interwał zapisu: ustawiany przez użytkownika od 1 do 99,999 sekund

Komunikacja RS232 *(Nie używaj złącza RS-232 w atmosferze niebezpiecznej)

Zakresy pomiarowe ciśnienia
Ciśnienie względne (1)

P/N Zakres ci-
śnienia Media (*2) Dokładność Ciśnienie

niszczące%FS %RD
V15 -1.0 bar G 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) N/A 3 x
GP2 0.16 bar G 0.05 (0.1, 0.2) N/A 3 x
GP5 0.35 bar G 0.05 (0.1, 0.2) 0.1 3 x
GP10 0.7 bar G, L (3) 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) 0.1 3 x
GP15 1.0 bar G, L (3) 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) 0.1 3 x
GP30 2.0 bar G, L (3) 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) 0.1 3 x
GP50 3.5 bar G, L 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) 0.1 3 x

GP100 7.0 bar G, L 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) 0.1 3 x
GP150 10 bar G, L 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) 0.1 3 x
GP300 20 bar G, L 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) 0.1 3 x
GP500 35 bar G, L 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) 0.1 3 x
GP600 40 bar G, L 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) 0.1 3 x
GP1K 70 bar G, L 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) 0.1 3 x

GP1.5K 100 bar G, L 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) 0.1 3 x
GP2K 140 bar G, L 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) 0.1 3 x
GP3K 200 bar G, L 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) 0.1 3 x
GP5K 350 bar G, L 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) 0.1 3 x

GP10K 700 bar G, L 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) 0.1 1.5 x
GP15K 1000 bar G, L 0.05 (0.1, 0.2) 0.1 1.5 x
GP20K 1400 bar G, L 0.05 (0.1, 0.2) N/A 1.5 x
GP25K 1600 bar G, L 0.05 (0.1, 0.2) N/A 1.5 x
GP30K 2000 bar G, L 0.05 (0.1, 0.2) N/A 1.5 x
GP36K 2500 bar G, L 0.05 (0.1, 0.2) N/A 1.5 x
GP40K 2800 bar G, L 0.05 (0.1, 0.2) N/A 1.35 x
GP50K 3500 bar G, L 0.1 (0.2) N/A 1.2 x
GP60K 4200 bar G, L 0.1 (0.2) N/A 1.1 x

(*1) Ciśnienie względne odseparowane (zamknięta komora ciśnienia przy 1bar abs.) powyżej 70bar.
(*2) Rodzaj medium: G = gazy, L = ciecze.
(*3) Dokładność 0,02% tylko dla medium gazowego. 

Ciśnienie absolutne

P/N Zakres ci-
śnienia Medium (*2) Dokładność Ciśnienie

niszczące%FS
AP5 0.35 bar G, L 0.1 (0.2) 3 x
AP10 0.7 bar G, L 0.1 (0.2) 3 x
AP15 1.0 bar G, L 0.1 (0.2) 3 x
AP30 0...2.0 bar G, L 0.1 (0.2) 3 x
AP50 0...3.5 bar G, L 0.1 (0.2) 3 x

AP100 0...7.0 bar G, L 0.05 (0.1, 0.2) 3 x
AP300 0...20 bar G, L 0.05 (0.1, 0.2) 3 x
AP500 0...35 bar G, L 0.05 (0.1, 0.2) 3 x
AP1K 0...70 bar G, L 0.05 (0.1, 0.2) 3 x
AP3K 0...200 bar G, L 0.05 (0.1, 0.2) 3 x
AP5K 0...350 bar G, L 0.05 (0.1, 0.2) 3 x

Ciśnienie barometryczne

P/N Zakres po-
miarowy Medium Dokład-

ność %RD Ciśnienie
niszczące

BP 60...110kPa G 55 N/A 3 x

Różnica ciśnień

P/N Zakres ci-
śnienia

Medium 
[*1)]

Dokładność 
(%FS)

Ciśnienie
niszczące

Ciśnienie 
statyczne

DP1 ±2.5 mbar G 0.05[*2] 100 x ±10psi
DP2 ±5.0 mbar G 0.05[*2] 100 x ±10psi
DP5 ±10 mbar G 0.05[*2] 50 x ±10psi
DP10 ±25 mbar G 0.05[*2] 20 x ±10psi
DP20 ±50 mbar G 0.05 20 x ±10psi
DP30 ±75 mbar G 0.05 20 x ±10psi
DP50 ±125 mbar G 0.05 3 x ±10psi
DP100 ±250 mbar G 0.02 3 x ±15psi
DP150 ±350 mbar G 0.02 (0.05) 3 x 50psi
DP300 ±700 mbar G 0.02 (0.05) 3 x 50psi

[1] Specyfikacja FS dotyczy zakresu. Dokładność obejmuje jednoroczną stabilność.
[2] Dokładność 0,05%FS (w tym stabilność 6 miesięcy). Dokładność roczna to dokładność 
kalibracji 0,05%FS w połączeniu z jednoroczną stabilnością 0,05%FS.

Ciśnienie połączone (nadciśnienie i podciśnienie)

P/N Zakres ci-
śnienia Medium (*2) Dokładność Ciśnienie

niszczące%FS %RD
CP2 ±0.16 bar G 0.05 (0.1, 0.2) N/A 3 x
CP5 ±0.35 bar G 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) 0.1 3 x

CP10 ±0.7 bar G 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) 0.1 3 x
CP15 ±1.0 bar G 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) 0.1 3 x
CP30 -1...2 bar G 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) 0.1 3 x
CP100 -1...7 bar G, L 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) 0.1 3 x
CP150 -1...10 bar G, L 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) 0.1 3 x
CP300 -1...20 bar G, L 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) 0.1 3 x
CP500 -1...35 bar G, L 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) N/A 3 x
CP600 -1...40 bar G, L 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) N/A 3 x
CP1K -1...70 bar G, L 0.02 (0.05, 0.1, 0.2) N/A 3 x

ACSE Sp. z
 o.o.

mailto:biuro@acse.pl
www.acse.pl


D
AT

A:
 1

1.
01

.2
02

3

Manometry cyfrowe, pompki kalibracyjne, kalibratory ciśnienia, temperatury i sygnałów 

ACSE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2A, 31 - 223 Kraków, tel/fax +12 415 05 09, e-mail: biuro@acse.pl, http://acse.pl H-39

Sposób zamawiania
ADT681 IS - 02 - GP300 - BAR - M - PB - DL

Wersja — Wersja standardowa
IS Wersja iskrobezpieczna (ATEX)

Dokładność

02 0.02%FS
05 0.05%FS
10 0.1%FS
20 0.2%FS
RD 0.1%RD

Zakres ciśnienia P/N ... Patrz tabela dostępnych zakresów pomiarowych

Jednostka ciśnienia
PSI Zakres w psi
BAR Zakres w bar
H2O Zakres w inH2O

Przyłącze procesowe

N Gwint męski typu 1/4”NPT
N2 Gwint męski typu 1/2”NPT
B Gwint męski typu 1/4”BSP
B2 Gwint męski typu 1/2”BSP
M Gwint męski typu M20x1,5
AF Gwint żeński typu Autoclave F-250-C, 9/16” - 18 UNF-2B
AM Gwint męski typu Autoclave M-250-C, 9/16” - 18 UNF-2A

Montaż — Standardowy (obiektowy)
PB Panelowy

Funkcja rejestracji — Brak (standard)
DL Z rejestracją

Standardowe wyposażenie (w komplecie z przyrządem)
Nazwa Ilość 
Gumowa osłona na obudowę (oprócz tablicowych) 1 szt.
Bateria alkaiczna 1 szt.
Akredytowany certyfikat kalibracji ISO17025 1 szt.
Oprogramowanie Additel/Land Wireless (do pobrania ze strony http://acse.pl)

Opcjonalne wyposażenie (na zamówienie)
Numer katalogowy Opis
9812 Zasilacz sieciowy 110V/220V (9VDC)

9502 Oprogramowanie do rejestracji i prezentacji danych 
w czasie rzeczywistym Additel/Log II

9530-BASIC Oprogramowanie do zarządzania kalibracją Additel/Acal, 
wersja podstawowa

9530-NET
Oprogramowanie do zarządzania kalibracją Additel/Acal, 
wersja sieciowa. Obejmuje instalację serwera i licencję 
dla 1 użytkownika

9050 Adapter USB na RS232 (DB9/M)
9050-EXT Przedłużacz ok. 2,5m do RS232 (DB9/M)
9900-681 Walizka transportowa na manometr cyfrowy ADT681
9902 Walizka transportowa na 4 manometry cyfrowe
9251 Gumowa osłona do manometru ADT681

ACSE Sp. z
 o.o.
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Manometry cyfrowe ADT685 i ADT685Ex

 � Pomiar ciśnienia względnego, absolutnego i różnicy ciśnień
 � Zakresy pomiarowe do 4200bar
 � Dokładność: 0.02%FS, 0,05FS lub 0.1%RD
 � Pełna kompensacja temperatury
 � Wbudowany barometr
 � Wyświetlacz dotykowy
 � Wersja iskrobezpieczna 685Ex (opcja)
 � Komunikacja Bluetooth i USB
 � Rejestracja danych (opcjonalnie)
 � Stopień ochrony IP67
 � Komunikacja z aplikacją mobilną Additel’s Link
 � Akredytowany certyfikat kalibracji zgodny ISO17025

Opis
Szukasz najbardziej zaawansowanego, najlepiej działającego i najnowocześniejszego manometru cyfrowego na rynku? Gratulacje, właśnie go zna-
lazłeś! Manometry cyfrowe z serii ADT685 są klasą samą dla siebie, dzięki niezwykle łatwemu w obsłudze i czytelnemu wyświetlaczowi dotykowemu. 
Całkowicie nowa, nowoczesna struktura menu oraz interfejs wprowadzają Ciebie na nowy poziom pracy. Ten zupełnie nowy sposób pracy z naszymi 
manometrami sprawia, że używanie manometrów z serii ADT685 jest prawdziwą przyjemnością. Dzięki nowoczesnej technologii mikroprocesorowej, 
najnowocześniejszym krzemowym czujnikom ciśnienia i dużej pojemności pamięci, pełnej kompensacji temperatury manometry te zapewnią wysoką 
wydajność, trwałość i niezawodność, jakiej oczekujesz od produktów firmy Additel. Aby zapewnić wsparcie dla stref iskrobezpiecznych dostępny jest  
model ADT685Ex, który jest gotowy do wykonywania pomiarów ciśnienia i rejestracji w najbardziej wymagających środowiskach. Każdy manometr 
z serii ADT685 posiada stopień ochrony IP67, aby chronić Twoje urządzenie podczas pracy w zapylonym i/lub mokrym środowisku.

Nowoczesne wrażenia użytkownika
Additel zrobił wszystko, aby zapewnić swoim klientom jak najlepsze wrażenia podczas korzystania z tego nowego 
i rewolucyjnego manometru. Wyświetlacz dotykowy o przekątnej 3,4 cala wyposażony jest w wymienny ekran ochron-
ny ze szkła hartowanego, co stanowi odświeżenie tradycyjnego interfejsu z przyciskami lub klawiszami membrano-
wymi. Dzięki łatwemu w nawigacji po menu i szybkiej reakcji ekranu dotykowego manometry ADT685 są proste, ale 
i wydajne w użyciu. Czytelny wyświetlacz jest nie tylko przyjemny w użyciu, ale jest również wytrzymały, aby sprostać 
wymaganiom pracy w terenie lub w laboratorium pomirowym.

Pomiar nadciśnienia lub ciśnienie bezwzględnego
Cyfrowe manometry ADT685 wyposażone są w czujnik ciśnienia barometrycznego, który umożliwia wyświetlanie 
mierzonego ciśnienia w postaci ciśnienia manometrycznego lub ciśnienia bezwzględnego (poprzez prosty wybór za 
pomocą menu). Wbudowany barometr jest skalibrowany i certyfikowany z dokładnością do 55Pa. Dzięki tej unikalnej 
funkcji manometr z serii ADT685 może być idealnym rozwiązaniem w trzech zastosowaniach: do pomiaru ciśnienia 
manometrycznego, do pomiaru ciśnienia bezwzględnego oraz do pomiaru ciśnienia barometrycznego (lub atmosfe-
rycznego). Manometr Additel daje możliwość zrobienia więcej za pomocą jednego instrumentu!

Funkcja rejestracji (opcja)
Opcjonalnie manometr z serii ADT685 może być wyposażony w funkcję samodzielnej rejestracji danych. Manometr 
umożliwia zapis w wewnętrznej pamięci ponad 10 milionów rekordów. Każdy rekord zawiera datę, godzinę, mierzone 
ciśnienie oraz temperaturę. Pobieranie danych może się odbywać za pomocą bezpłatnego oprogramowania Additel/
Land lub opcjonalnie za pomocą odpłatnego oprogramowania Additel/Log II (oprogramowanie do rejestracji i analizy 
danych w czasie rzeczywistym). Manometry cyfrowe z serii ADT685 nie mają sobie równych pod względem wydajno-
ści i niezawodności. Kupując produkty Additel, otrzymujesz wszystko, co najlepsze!

Specyfikacja techniczna:
Model ADT685 ADT685Ex

Bezpieczeństwo & 
zgodność CE CE, CSA

ATEX II 1G EX ia IIC T4 Ga

Dokładność

685(Ex)-02: 0.02% pełnego zakresu
685(Ex)-05: 0.02% pełnego zakresu
685(Ex)-RD: 0% do 20% zakresu: 0,02% pełnego zakresu, od 20% do 110% zakresu: 0,1% wartości 
odczytywanej
Wbudowany barometr: 55Pa

Typ ciśnienia Nadciśnienie, ciśnienie połączone, ciśnienie bezwzględne, ciśnienie różnicowe i ciśnienie barometryczne

Wyświetlacz

Ekran dotykowy (3,4” pojemnościowy FSTN) - 5 1/2 cyfry
Osłona ekranu: folia ze szkła hartowanego (wymienna)
Szybkość wyświetlania: 3 odczyty na sekundę (ustawienie domyślne). Możliwość zmiany ustawienia w za-
kresie od 10 odczytów na sekundę do 1 odczytu co 20 sekund.

ACSE Sp. z
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Model ADT685 ADT685Ex
Jednostki ciśnienia Pa, kPa, MPa, psi, bar, mbar, kgf/cm2, inH2O, mmH2O, inHg, mmHg i 3 jednostki użytkownika

Warunki otoczenia

Kompensowana temperatura: -10...50°C
Temperatura pracy: -10...50°C
Temperatura przechowywania: -30...70°C
Wilgotność: 0...95%, bez kondensacji

Przyłącze ciśnieniowe

• Dla zakresów <15 000psi: męskie 1/4NPT, 1/2NPT, 1/4BSP, 1/2BSP, M20×1,5
• Dla zakresów ≥15 000psi: 1/4HP żeńskie lub 1/4HP męskie 

*1/4HP żeńske: Autoclave F-250-C, 9/16” - 18 UNF-2B
*1/4HP męski: Autoclave M-250-C, 9/16” - 18 UNF-2A

• Ciśnienie różnicowe: złącza do podłączenia elastycznych przewodów
Inne połączenia dostępne po uzgodnieniu

Zasilanie

Bateria: trzy baterie alkaliczne AA (w zestawie)
Żywotność baterii: typowo ok. 1500 godzin
Automatyczne wyłączanie zasilania: konfigurowane przez użytkownika
Zasilanie zewnętrzne: zasilacz sieciowy 110/220V (5VDC) (opcja, nie dotyczy ADT685Ex)

Budowa

Materiał obudowy: stal nierdzewna 304SS
Materiał części zwilżanych: stal nierdzewna 316SS
Wymiary: 118 × 42 × 178mm
Waga: ok. 0,68kg

Odporność na warunki 
pracy

Poziom ochrony: IP67
Poziom wibracji: 5g (10-500Hz)
Odporność na wstrząsy: 8g/11ms

Rejestracja danych 
(tylko ADT685-...-DL)

Pamięć: 10 000 000 rekordów (ciśnienie, temperatura, data i czas)
Interwał zapisu: wybierany przez użytkownika w zakresie 0,1...9999,9 sekundy

Komunikacja • USB typu C i Bluetooth (standard)
• RS-232 lub RS-485[2] (opcja)

Wyjście 4-20mA[4] 3.2μA

Zakresy pomiarowe ciśnienia
Ciśnienie względne (1)

P/N Zakres ci-
śnienia Media (*2) Dokładność Ciśnienie

niszczące%FS %RD
V15 -1.0 bar G 0.02, 0.05 N/A 3 x
GP2 0.16 bar G 0.05 N/A 3 x
GP5 0.35 bar G 0.05 0.1 3 x

GP10 0.7 bar G, L (3) 0.02, 0.05 0.1 3 x
GP15 1.0 bar G, L (3) 0.02, 0.05 0.1 3 x
GP30 2.0 bar G, L 0.02, 0.05 0.1 3 x
GP50 3.5 bar G, L 0.02, 0.05 0.1 3 x

GP100 7.0 bar G, L 0.02, 0.05 0.1 3 x
GP150 10 bar G, L 0.02, 0.05 0.1 3 x
GP300 20 bar G, L 0.02, 0.05 0.1 3 x
GP500 35 bar G, L 0.02, 0.05 0.1 3 x
GP600 40 bar G, L 0.02, 0.05 0.1 3 x
GP1K 70 bar G, L 0.02, 0.05 0.1 3 x

GP1.5K 100 bar G, L 0.02, 0.05 0.1 3 x
GP2K 140 bar G, L 0.02, 0.05 0.1 3 x
GP3K 200 bar G, L 0.02, 0.05 0.1 3 x
GP5K 350 bar G, L 0.02, 0.05 0.1 3 x
GP10K 700 bar G, L 0.02, 0.05 0.1 1.5 x
GP15K 1000 bar G, L 0.05, (0.1) 0.1 1.5 x
GP20K 1400 bar G, L 0.05, (0.1) N/A 1.5 x
GP25K 1600 bar G, L 0.05, (0.1) N/A 1.5 x
GP30K 2000 bar G, L 0.05, (0.1) N/A 1.5 x
GP36K 2500 bar G, L 0.05, (0.1) N/A 1.5 x
GP40K 2800 bar G, L 0.05, (0.1) N/A 1.35 x
GP50K 3500 bar G, L 0.1 (0.2) N/A 1.2 x
GP60K 4200 bar G, L 0.1 (0.2) N/A 1.1 x

(*1) Ciśnienie względne odseparowane (zamknięta komora ciśnienia przy 1bar abs.) powyżej 70bar.
(*2) Rodzaj medium: G = gazy, L = ciecze.
(*3) Dokładność 0,02% tylko dla medium gazowego. 

Ciśnienie barometryczne

P/N Zakres po-
miarowy Medium Dokład-

ność %RD Ciśnienie
niszczące

BP 60...110kPa G 55 N/A 3 x

Ciśnienie połączone (nadciśnienie i podciśnienie)

P/N Zakres ci-
śnienia Medium (*2) Dokładność Ciśnienie

niszczące%FS %RD
CP2 ±0.16 bar G 0.05 N/A 3 x
CP5 ±0.35 bar G 0.02 (0.05) 0.1 3 x

CP10 ±0.7 bar G 0.02 (0.05) 0.1 3 x
CP15 ±1.0 bar G 0.02 (0.05) 0.1 3 x
CP30 -1...2 bar G 0.02 (0.05) 0.1 3 x
CP100 -1...7 bar G, L 0.02 (0.05) 0.1 3 x
CP150 -1...10 bar G, L 0.02 (0.05) 0.1 3 x
CP300 -1...20 bar G, L 0.02 (0.05) 0.1 3 x
CP500 -1...35 bar G, L 0.02 (0.05) N/A 3 x
CP600 -1...40 bar G, L 0.02 (0.05) N/A 3 x
CP1K -1...70 bar G, L 0.02 (0.05) N/A 3 x

Różnica ciśnień

P/N Zakres ci-
śnienia Medium [*1)] Dokład-

ność (%FS)
Ciśnienie
niszczące

Ciśnienie 
statyczne

DP1 ±2.5 mbar G 0.05[*2] 100 x ±10psi
DP2 ±5.0 mbar G 0.05[*2] 100 x ±10psi
DP5 ±10 mbar G 0.05[*2] 50 x ±10psi
DP10 ±25 mbar G 0.05[*2] 20 x ±10psi
DP20 ±50 mbar G 0.05 20 x ±10psi
DP30 ±75 mbar G 0.05 20 x ±10psi
DP50 ±125 mbar G 0.05 3 x ±10psi
DP100 ±250 mbar G 0.05 3 x ±15psi
DP150 ±350 mbar G 0.02 3 x 50psi
DP300 ±700 mbar G 0.02 3 x 50psi

[1] Specyfikacja FS dotyczy zakresu. Dokładność obejmuje jednoroczną stabilność.
[2] Dokładność 0,05%FS (w tym stabilność 6 miesięcy). Dokładność roczna to dokładność 
kalibracji 0,05%FS w połączeniu z jednoroczną stabilnością 0,05%FS.

Zgodności oprogramowania z typem komunikacji
Typ ACal LogII Land Link

RS232 + + + ---
RS485 +* +* +* ---
USB + + + ---

Bluetooth(BLE) --- --- --- +

* Tylko modele inne bez ExACSE Sp. z
 o.o.
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Sposób zamawiania
ADT685 Ex - 02 - GP300 - BAR - M - DL - RS485

Wersja — Wersja standardowa
Ex Wersja iskrobezpieczna (ATEX)

Dokładność

02 0.02%FS
05 0.05%FS
10 0.1%FS
20 0.2%FS
RD 0.1%RD

Zakres ciśnienia P/N ... Patrz tabela dostępnych zakresów pomiarowych

Jednostka ciśnienia
PSI Zakres w psi
BAR Zakres w bar
H2O Zakres w inH2O

Przyłącze procesowe

N Gwint męski typu 1/4”NPT
N2 Gwint męski typu 1/2”NPT
B Gwint męski typu 1/4”BSP
B2 Gwint męski typu 1/2”BSP
M Gwint męski typu M20x1,5
AF Gwint żeński typu Autoclave F-250-C, 9/16” - 18 UNF-2B
AM Gwint męski typu Autoclave M-250-C, 9/16” - 18 UNF-2A

Funkcja rejestracji — Brak
DL Wersja z rejestracją

Opcjonalna komunikacja lub wyjście
RS232 RS-232
RS485 RS-485 (oprócz ADT685Ex)
20MA 4...20mA (oprócz ADT685Ex)

Standardowe wyposażenie (w komplecie z przyrządem)
Nazwa Ilość 
Baterie alkaiczne typu AA 3 szt.
Kabel USB (typ C) 1 szt.
Narzędzie do demontażu pokrywy baterii 1 szt.
Instrukcja obsługi 1 szt.
Adapter RS485 (tylko dla modeli z RS-485) 1 szt.
Kabel 4...20mA (tylko dla modeli z wyjściem 4...20mA) 1 szt.
Adapter RS232Ex (tylko dla modeli Ex z RS-232) 1 szt.
Silikonowy wężyk [1m] (tylko dla modeli DP) 2 szt.
Akredytowany certyfikat kalibracji ISO 17025 1 szt.
Oprogramowanie Additel/Land (do pobrania ze strony http://acse.pl)

Opcjonalne wyposażenie (na zamówienie)
Numer katalogowy Opis
9903 Walizka transportowa na manometr cyfrowy
9040 Pasek do zawieszania z magnesem
9810 Zasilacz sieciowy 110V/220V (5VDC)

9502 Oprogramowanie do rejestracji i prezentacji danych 
w czasie rzeczywistym Additel/Log II

9530-BASIC Oprogramowanie do zarządzania kalibracją Additel/Acal, 
wersja podstawowa

9530-NET
Oprogramowanie do zarządzania kalibracją Additel/Acal, 
wersja sieciowa. Obejmuje instalację serwera i licencję 
dla 1 użytkownika

9050 Adapter USB na RS232 (DB9/M)
9050-EXT Przedłużacz ok. 2,5m do RS232 (DB9/M)
1220610724 Zestaw do ochrony ekranu

ACSE Sp. z
 o.o.
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Zaawansowane manometry cyfrowe ADT686

 � Pomiar ciśnienia względnego, absolutnego i różnicy ciśnień
 � Zakresy pomiarowe do 4200bar
 � Dokładność: 0.02%FS, 0,05FS lub 0.1%RD
 � Pełna kompensacja temperatury
 � Wbudowany barometr
 � Kolorowy wyświetlacz dotykowy
 � Każdy model mierzy ciśnienie względne i absolutne
 � Wi-Fi (opcja)
 � Komunikacja Bluetooth i USB
 � Rejestracja danych (opcja)
 � Stopień ochrony IP67
 � Komunikacja z aplikacją mobilną Additel’s Link
 � Akredytowany certyfikat kalibracji zgodny ISO17025

Opis
Zaawansowane manometry cyfrowe z serii ADT686 zmienią sposób, w jaki będziesz chciał mierzyć ciśnienie i różnicę ciśnień! Dzięki komunikacji bez-
przewodowej, nowoczesnej technologii mikroprocesorowej, najnowocześniejszym krzemowym czujnikom ciśnienia, dużej pamięci (opcja) oraz peł-
nej kompensacji temperatury manometry te zapewnią najwyższą wydajność, trwałość i niezawodność, jakiej oczekujesz od produktów firmy Additel. 
Całkowicie nowoczesna struktura menu oraz interfejs sterowania wprowadzają nowe doznania do procesu pomiaru i kalibracji ciśnienia. Ten zupełnie 
nowy sposób współpracy z naszymi manometrami sprawia, że korzystanie z ADT686 jest prawdziwą przyjemnością. Poręczna aplikacja Additel Link 
daje użytkownikom możliwość zdalnego monitorowania manometrów za pomocą tabletu lub telefonu komórkowego. Dzięki możliwości wyboru wielu 
opcji, podczas zamawiania możesz skonfigurować ten manometr w taki sposób, aby dokładnie dopasować go do swoich potrzeb w zakresie pomiaru 
i kalibracji ciśnienia. Dzięki stopniu ochrony IP67 przekonasz się, że te niesamowite manometry mogą być używane zarówno do pracy w terenie, jak 
i w laboratorium pomiarowym.

Nowoczesne wrażenia użytkownika
Additel zrobił wszystko, aby zapewnić naszym klientom jak najlepsze wrażenia podczas korzystania z tych nowych i rewolucyjnych manometrów. Kolo-
rowy ekran dotykowy o przekątnej 3,4” wyposażony jest w wymienny ekran ochronny ze szkła hartowanego, co stanowi odświeżenie tradycyjnego in-
terfejsu z przyciskami lub klawiszami membranowymi. Dzięki łatwemu w nawigacji po menu i szybkiej reakcji ekranu dotykowego, manometry ADT686 
są proste w obsłudze, ale też wydajne w użyciu. Czytelny wyświetlacz jest nie tylko przyjemny w użyciu, ale jest również wytrzymały, aby sprostać wy-
maganiom pracy w terenie lub w laboratorium.

Standardowo pomiar nadciśnienia lub ciśnienie bezwzględnego
Manometry cyfrowe ADT686 (Additel) wyposażone są w wewnętrzny czujnik ciśnienia barometrycznego, który umożliwia wyświetlanie mierzonego ci-
śnienia jako ciśnienia manometrycznego lub ciśnienia bezwzględnego (poprzez prosty wybór za pomocą menu). Wbudowany barometr jest skalibro-
wany i certyfikowany z dokładnością do 55Pa. Dzięki tej unikalnej funkcji manometr ADT686 może być idealnym rozwiązaniem dla trzech podstawo-
wych zastosowań: do pomiaru ciśnienia manometrycznego, pomiaru ciśnienia bezwzględnego oraz pomiaru ciśnienia barometrycznego (lub atmosfe-
rycznego). Posiadanie manometru cyfrowego z serii ADT686 daje możliwość zrobienia więcej za pomocą jednego instrumentu!

Funkcja rejestracji (opcja)
Opcjonalnie nasz precyzyjny manometr z serii ADT686 może być wyposażony w funkcję samodzielnej rejestracji danych. Funkcja ta umożliwia zapis 
w wewnętrznej pamięci manometru ponad 10 milionów rekordów. Każdy rekord zawiera datę, godzinę, mierzone ciśnienie oraz temperaturę. Pobiera-
nie danych może się odbywać za pomocą bezpłatnego oprogramowania Additel/Land lub opcjonalnie za pomocą odpłatnego oprogramowania Additel/
Log II (oprogramowanie do rejestracji i analizy danych w czasie rzeczywistym). Manometry cyfrowe z serii ADT686 nie mają sobie równych pod wzglę-
dem wydajności i niezawodności. Kupując produkty Additel, otrzymujesz wszystko, co najlepsze!ACSE Sp. z

 o.o.
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Specyfikacja techniczna:
Model ADT686

Dokładność

ADT686-02: 0.02% pełnego zakresu
ADT686-05: 0.02% pełnego zakresu
ADT686-RD: 0% do 20% zakresu: 0,02% pełnego zakresu, 
od 20% do 110% zakresu: 0,1% wartości odczytywanej
Wbudowany barometr: 55Pa

Typ ciśnienia Nadciśnienie, ciśnienie połączone, ciśnienie bezwzględne, 
ciśnienie różnicowe i ciśnienie barometryczne

Wyświetlacz

Kolorowy ekran dotykowy (3,4” pojemnościowy FSTN)
Osłona ekranu: folia ze szkła hartowanego (wymienna)
Szybkość wyświetlania: 3 odczyty na sekundę (ustawienie 
domyślne). Możliwość ustawienia w zakresie od 10 odczy-
tów na sekundę do 1 odczytu co 20 sekund.
Rozdzielczość: 4, 5 lub 6 cyfr (wybierana)

Jednostki ciśnienia
Pa, kPa, MPa, psi, bar, mbar, kgf/cm2, inH2O@4°C, 
mmH2O@4°C, inHg@0°C, mmHg@0°C i 5 jednostek 
użytkownika [2]

Warunki

Temperatura kompensowana: -10...50°C
Temperatura pracy: -10...50°C
Temperatura przechowywania: -30...70°C
Wilgotność: 0...95%, bez kondensacji

Przyłącze procesowe

Dla <15 000 psi: Gwint męski 1/4NPT, 1/2NPT, 1/4BSP, 
1/2BSP, M20×1,5 
Dla ≥15 000 psi: 1/4HP żeńskie lub 1/4HP męskie
Gwint żeński 1/4HP: Autoclave F-250-C, 9/16”-18UNF-2B
Gwint męski 1/4HP: Autoclave M-250-C, 9/16”-18UNF-2A
Ciśnienie różnicowe: złączki do elastycznych przewodów
Inne połączenia dostępne po uzgodnieniu

Zasilanie

Bateria: akumulator litowo-jonowy
Czas pracy baterii litowej: typowo 16 godzin
Czas ładowania: zwykle ok. 4 godziny
Zasilanie zewnętrzne: zasilacz 110V / 220V (5VDC)

Budowa

Materiał obudowy: stal nierdzewna 304SS
Materiał części zwilżanych: stal nierdzewna 316SS [1]

Wymiary: 118 × 42 × 178 mm
Waga: ok. 0.715kg

Odporność na warunki 
pracy

Poziom ochrony: IP67
Wibracje: 5g (10...500Hz)
Odporność na wstrząsy: 8g/11ms
Oznaczenie: CE, UKCA

Funkcja rejestracji
(tylko ADT686-...-DL)

Pamięć: 8GB (ok. 1000000 rekordów)
Interwał zapisu: 0.1...9999.9sekund

Komunikacja USB typu C i Bluetooth (standard)
RS232 lub WiFi (opcja)

[1] Rodzaje materiałów części zwilżanych mogą się różnić w zależności od zakresu ciśnienia. 
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcją.
[2] Dostępne jednostki zależą od zakresu nominalnego ciśnienia.

Zakresy pomiarowe ciśnienia
Ciśnienie względne (1)

P/N Zakres ci-
śnienia Media (*2) Dokładność Ciśnienie

niszczące%FS %RD
V15 -1.0 bar G 0.02, 0.05 N/A 3 x
GP2 0.16 bar G, L 0.05 N/A 3 x
GP5 0.35 bar G, L 0.05 0.1 3 x

GP10 0.7 bar G, L (3) 0.02, 0.05 0.1 3 x
GP15 1.0 bar G, L (3) 0.02, 0.05 0.1 3 x
GP30 2.0 bar G, L (3) 0.02, 0.05 0.1 3 x
GP50 3.5 bar G, L 0.02, 0.05 0.1 3 x

GP100 7.0 bar G, L 0.02, 0.05 0.1 3 x
GP150 10 bar G, L 0.02, 0.05 0.1 3 x
GP300 20 bar G, L 0.02, 0.05 0.1 3 x
GP500 35 bar G, L 0.02, 0.05 0.1 3 x
GP600 40 bar G, L 0.02, 0.05 0.1 3 x
GP1K 70 bar G, L 0.02, 0.05 0.1 3 x

GP1.5K 100 bar G, L 0.02, 0.05 0.1 3 x
GP2K 140 bar G, L 0.02, 0.05 0.1 3 x
GP3K 200 bar G, L 0.02, 0.05 0.1 3 x
GP5K 350 bar G, L 0.02, 0.05 0.1 3 x
GP10K 700 bar G, L 0.02, 0.05 0.1 1.5 x
GP15K 1000 bar G, L 0.05, (0.1) 0.1 1.5 x
GP20K 1400 bar G, L 0.05, (0.1) N/A 1.5 x
GP25K 1600 bar G, L 0.05, (0.1) N/A 1.5 x
GP30K 2000 bar G, L 0.05, (0.1) N/A 1.5 x
GP36K 2500 bar G, L 0.05, (0.1) N/A 1.5 x
GP40K 2800 bar G, L 0.05, (0.1) N/A 1.35 x
GP50K 3500 bar G, L 0.1 (0.2) N/A 1.2 x
GP60K 4200 bar G, L 0.1 (0.2) N/A 1.1 x

(*1) Ciśnienie względne odseparowane (zamknięta komora ciśnienia przy 1bar abs.) powyżej 70bar.
(*2) Rodzaj medium: G = gazy, L = ciecze.
(*3) Dokładność 0,02% tylko dla medium gazowego. 

Ciśnienie połączone (nadciśnienie i podciśnienie)

P/N Zakres ci-
śnienia Medium (*2) Dokładność Ciśnienie

niszczące%FS %RD
CP2 ±0.16 bar G 0.05 N/A 3 x
CP5 ±0.35 bar G 0.02 (0.05) 0.1 3 x

CP10 ±0.7 bar G 0.02 (0.05) 0.1 3 x
CP15 ±1.0 bar G 0.02 (0.05) 0.1 3 x
CP30 -1...2 bar G 0.02 (0.05) 0.1 3 x
CP100 -1...7 bar G, L 0.02 (0.05) 0.1 3 x
CP150 -1...10 bar G, L 0.02 (0.05) 0.1 3 x
CP300 -1...20 bar G, L 0.02 (0.05) 0.1 3 x
CP500 -1...35 bar G, L 0.02 (0.05) N/A 3 x
CP600 -1...40 bar G, L 0.02 (0.05) N/A 3 x
CP1K -1...70 bar G, L 0.02 (0.05) N/A 3 x

Ciśnienie absolutne

P/N Zakres ciśnie-
nia Medium (*2) Dokładność Ciśnienie

niszczące%FS
AP5 0.35 bar G, L 0.01 3 x
AP10 0.7 bar G, L 0.01 3 x
AP15 1.0 bar G, L 0.01 3 x
AP30 0...2.0 bar G, L 0.01 3 x
AP50 0...3.5 bar G, L 0.01 3 x
AP100 0...7.0 bar G, L 0.05 (0.1) 3 x
AP300 0...20 bar G, L 0.05 (0.1) 3 x
AP500 0...35 bar G, L 0.05 (0.1) 3 x
AP1K 0...70 bar G, L 0.05 (0.1) 3 x
AP3K 0...200 bar G, L 0.05 (0.1) 3 x
AP5K 0...350 bar G, L 0.05 (0.1) 3 x

Różnica ciśnień

P/N Zakres ci-
śnienia Medium [*1)] Dokład-

ność (%FS)
Ciśnienie
niszczące

Ciśnienie 
statyczne

DP1 ±2.5 mbar G 0.05[*2] 100 x ±10psi
DP2 ±5.0 mbar G 0.05[*2] 100 x ±10psi
DP5 ±10 mbar G 0.05[*2] 50 x ±10psi
DP10 ±25 mbar G 0.05[*2] 20 x ±10psi
DP20 ±50 mbar G 0.05 20 x ±10psi
DP30 ±75 mbar G 0.05 20 x ±10psi
DP50 ±125 mbar G 0.05 3 x ±10psi
DP100 ±250 mbar G 0.05 3 x ±15psi
DP150 ±350 mbar G 0.02 3 x 50psi
DP300 ±700 mbar G 0.02 3 x 50psi

[1] Specyfikacja FS dotyczy zakresu. Dokładność obejmuje jednoroczną stabilność.
[2] Dokładność 0,05%FS (w tym stabilność 6 miesięcy). Dokładność roczna to dokładność 
kalibracji 0,05%FS w połączeniu z jednoroczną stabilnością 0,05%FS.

Ciśnienie barometryczne

P/N Zakres po-
miarowy Medium Dokład-

ność %RD Ciśnienie
niszczące

BP 60...110kPa G 55 N/A 3 x

Zgodności oprogramowania z typem komunikacji
Typ ACal LogII Land Link

RS232 + + + -
Wi-Fi + + + +*
USB + + + -

Bluetooth(BLE) - - - +

* tylko dla wersji bez Ex.ACSE Sp. z
 o.o.
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Sposób zamawiania

ADT686- 02 - GP300 - BAR - M - DL - WIFI

Dokładność

02 0.02%FS
05 0.05%FS
10 0.1%FS
20 0.2%FS
RD 0.1%RD

Zakres ciśnienia nominalnego P/N ... Patrz tabela dostępnych zakresów pomiarowych

Jednostka ciśnienia
PSI Zakres w psi
BAR Zakres w bar
H2O Zakres w inH2O

Przyłącze procesowe

N Gwint męski typu 1/4”NPT
N2 Gwint męski typu 1/2”NPT
B Gwint męski typu 1/4”BSP
B2 Gwint męski typu 1/2”BSP
M Gwint męski typu M20x1,5
AF Gwint żeński typu Autoclave F-250-C, 9/16” - 18 UNF-2B
AM Gwint męski typu Autoclave M-250-C, 9/16” - 18 UNF-2A

Funkcja rejestracji — Brak
DL Wersja rejestracją

Opcjonalna komunikacja 
— Brak

RS232 RS-232
WIFI Wi-Fi

Standardowe wyposażenie (w komplecie z przyrządem)
Nazwa Ilość 
Akumulator Li-ion 1 szt
Kabel USB (typ C) 1 szt.
Narzędzie do demontażu pokrywy baterii 1 szt.
Zasilacz sieciowy 110/220V (5VDC) 1 szt.
Silikonowy wężyk [1m] (tylko dla modeli DP) 2 szt.
Akredytowany certyfikat kalibracji ISO 17025 1 szt.
Oprogramowanie Additel/Land (do pobrania ze strony http://acse.pl)

Opcjonalne wyposażenie (na zamówienie)
Numer katalogowy Opis
9903 Walizka transportowa na manometr cyfrowy

9502 Oprogramowanie do rejestracji i prezentacji danych 
w czasie rzeczywistym Additel/Log II

9530-BASIC Oprogramowanie do zarządzania kalibracją Additel/Acal, 
wersja podstawowa

9530-NET
Oprogramowanie do zarządzania kalibracją Additel/Acal, 
wersja sieciowa. Obejmuje instalację serwera i licencję 
dla 1 użytkownika

9050 Adapter komunikacyjny USB na RS232 (DB9/M)
9050-EXT Przedłużacz ok. 2,5m do RS232 (DB9/M)
1220610724 Zestaw do ochrony ekranu

ACSE Sp. z
 o.o.
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Zaawansowane kalibratory ciśnienia ADT673

 � Pomiar ciśnienia względnego, absolutnego i różnicy ciśnień
 � Zakresy pomiarowe do 4200bar
 � Dokładność: 0.02%FS, 0,05FS lub 0.1%RD
 � Pomiar mA, V i zasilanie pętli pomiarowej 24V
 � Pełna kompensacja temperatury
 � Każdy model mierzy ciśnienie względne i absolutne
 � Wbudowany barometr
 � Kolorowy wyświetlacz dotykowy
 � Pełny komunikator HART (opcja)
 � Komunikacja Bluetooth i USB
 � Komunikacja Wi-Fi (opcja)
 � Rejestracja danych
 � Stopień ochrony IP67
 � Komunikacja z aplikacją mobilną Additel’s Link
 � Akredytowany certyfikat kalibracji zgodny ISO17025

Opis
Zaawansowane cyfrowe kalibratory ciśnienia z serii ADT673 (Additel) zmienią sposób w jaki będziesz mierzył i kalibrował ciśnienie i urządzenia! Dzięki 
komunikacji bezprzewodowej, nowoczesnej technologii mikroprocesorowej, najnowocześniejszym krzemowym czujnikom ciśnienia, wbudowanej pa-
mięci oraz pełnej kompensacji temperatury kalibratory te zapewnią wysoką wydajność, trwałość i niezawodność, jakiej oczekujesz od produktów firmy 
Additel. Całkowicie nowa, nowoczesna struktura menu oraz interfejs sterowania zapewniają nowe doświadczenie w pracy związanej z pomiarem oraz 
kalibracją ciśnienia i różnicy ciśnień. Ten zupełnie nowy sposób współpracy z naszymi kalibratorami ciśnienia sprawia, że korzystanie z ADT673 jest 
prawdziwą przyjemnością. Poręczna aplikacja Additel Link daje użytkownikom możliwość zdalnego monitorowania kalibratora za pomocą tabletu lub 
smartfonu. Dzięki możliwości wyboru wielu opcji podczas zamawiania możesz skonfigurować ten kalibrator ciśnienia w taki sposób, aby dokładnie do-
pasować go do swoich potrzeb w zakresie pomiaru i kalibracji ciśnienia. Dzięki stopniu ochrony IP67 przekonasz się, że ten kalibrator ciśnienia może 
być używany zarówno w terenie, jak i w laboratorium pomiarowym.

Nowoczesne wrażenia użytkownika
Additel zrobił wszystko, aby zapewnić naszym klientom jak najlepsze wrażenia podczas korzystania z tych nowoczesnych kalibratorów ciśnienia. Ko-
lorowy ekran dotykowy o przekątnej 3,4” wyposażony jest w wymienny ekran ochronny ze szkła hartowanego, co stanowi odświeżenie tradycyjne-
go interfejsu z przyciskami lub klawiszami membranowymi. Dzięki łatwej nawigacji po menu i szybkiej reakcji ekranu dotykowego, kalibratory ciśnie-
nia ADT673 są proste w obsłudze, ale też wydajne w użyciu. Czytelny wyświetlacz jest nie tylko przyjemny w użyciu, ale jest również wytrzymały, aby 
sprostać wymaganiom pracy zarówno w terenie, jak i w laboratorium pomiarowym.

Standardowo pomiar nadciśnienia lub ciśnienia bezwzględnego
Cyfrowe kalibratory ciśnienia z serii ADT673 (Additel) wyposażone są w wewnętrzny czujnik ciśnienia barometrycznego, który umożliwia wyświetlanie 
mierzonego ciśnienia jako ciśnienia manometrycznego lub ciśnienia bezwzględnego (poprzez prosty wybór za pomocą menu). Wbudowany barometr 
jest skalibrowany i certyfikowany z dokładnością 55Pa. Dzięki tej unikalnej funkcji manometr ADT673 może być stosowany w trzech podstawowych 
dziedzinach: do pomiaru ciśnienia manometrycznego, pomiaru ciśnienia bezwzględnego oraz pomiaru ciśnienia barometrycznego (lub atmosferyczne-
go). Posiadanie kalibratora ciśnienia ADT673 (Additel) zawsze daje możliwość zrobienia więcej za pomocą jednego instrumentu!

Funkcja rejestracji danych
Kalibratory ciśnienia z serii ADT673 zostały wyposażone w funkcje samodzielnej rejestracji danych. Kalibrator może zapisać w wewnętrznej pamięci 
ponad 10 milionów rekordów. Każdy rekord zawiera datę, godzinę, mierzone ciśnienie oraz temperaturę. Pobieranie danych może się odbywać za po-
mocą bezpłatnego oprogramowania Additel/Land lub opcjonalnie za pomocą odpłatnego oprogramowania Additel/Log II (oprogramowanie do rejestra-
cji i analizy danych w czasie rzeczywistym). Cyfrowe kalibratory ciśnienia z serii ADT673 nie mają sobie równych pod względem wydajności i nieza-
wodności. Kupując produkty Additel, otrzymujesz wszystko, co najlepsze w dziedzinie pomiaru i kalibracji ciśnienia!ACSE Sp. z

 o.o.
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Pełny komunikator HART (opcja)
Dzięki pełnej obsłudze protokołu komunikacyjnego HART, kalibratory ciśnienia ADT673 zapewniają idealne rozwiązanie dla pomia-
ru i kalibracji ciśnienia w szerokim zakresie ciśnień. Kalibrator ciśnienia ADT673 to przenośne urządzenie, które może precyzyj-
nie mierzyć ciśnienie za pomocą wbudowanego czujnika ciśnienia, a także mierzyć prąd (mA) lub napięcie (mV) wytwarzane przez 
przetwornik. Kalibrator może również dostarczać napięcie (zasilanie pętli) potrzebne do zasilania czujników lub przetworników podczas kalibracji.

Specyfikacja techniczna:
Model ADT673

Dokładność

ADT673-02: 0.02% pełnego zakresu
ADT673-05: 0.02% pełnego zakresu
ADT673-RD: 0% do 20% zakresu: 0,02% pełnego zakresu, 
od 20% do 110% zakresu: 0,1% wartości odczytywanej
Próżnia: 0.25% pełnego zakresu [1], [2]

Wbudowany barometr: 55Pa

Typ ciśnienia Nadciśnienie, ciśnienie połączone, ciśnienie bezwzględne, 
ciśnienie różnicowe i ciśnienie barometryczne

Wyświetlacz

Kolorowy ekran dotykowy (3,4” pojemnościowy FSTN)
Osłona ekranu: szybka ze szkła hartowanego (wymienna)
Szybkość wyświetlania: 3 odczyty na sekundę (ustawienie 
domyślne). Możliwość ustawienia w zakresie od 10 odczy-
tów na sekundę do 1 odczytu co 20 sekund
Rozdzielczość: 4, 5 lub 6 cyfr (wybierana)

Jednostki ciśnienia
Pa, kPa, MPa, psi, bar, mbar, kgf/cm2, inH2O@4°C, 
mmH2O@4°C, inHg@0°C, mmHg@0°C oraz 5 jednostek 
zdefiniowanych przez użytkownika [2]

Warunki

Temperatura kompensowana: -10...50°C
Temperatura pracy: -10...50°C
Temperatura przechowywania: -20...70°C
Wilgotność: 0...95%RH, bez kondensacji

Przyłącze procesowe

Dla <15 000 psi: 
Gwint męski 1/4NPT, 1/2NPT, 1/4BSP, 1/2BSP, M20×1,5 
Dla ≥15 000 psi: 1/4HP żeńskie lub 1/4HP męskie
Gwint żeński 1/4HP: Autoclave F-250-C, 9/16”-18UNF-2B
Gwint męski 1/4HP: Autoclave M-250-C, 9/16”-18UNF-2A
Ciśnienie różnicowe: złączka barb
Inne połączenia dostępne na żądanie

Zasilanie

Bateria: akumulator litowo-jonowy
Czas pracy baterii litowej: typowo 16 godzin
Czas ładowania: zwykle ok. 4 godziny
Zasilanie zewnętrzne: zasilacz 110V / 220V (5VDC)

Budowa

Materiał obudowy: stal nierdzewna 304SS
Materiał części zwilżanych: stal nierdzewna 316SS [1]

Wymiary: 118 × 42 × 178 mm
Waga: ok. 0.715kg

Zgodność

Poziom ochrony: IP67
Wibracje: 5g (10...500Hz)
Odporność na wstrząsy: 8g/11ms
Oznaczenie: CE, UKCA

Dokładność pomiaru 
sygnałów analogo-
wych

Napięcie DC: ±30.0000V, ± (0.01%RD + 1.5mV)
Prąd DC: ±30.0000mA, ± (0.01%RD + 1.5μA)
DC24V: 24V ±1V, MAX: 30mA
Przełącznik[2]: stan OTWARTY/ZAMKNIĘTY, obsługa prze-
łączników mechanicznych i NPN/PNP

Funkcja rejestracji Pamięć: 8GB (ok. 1 000 000 rekordów)
Interwał zapisu: 0.1...9999.9sekund

Komunikacja USB typu C i Bluetooth (standard)
RS232 lub WiFi (opcja)

[1] Rodzaje materiałów części zwilżanych mogą się różnić w zależności od zakresu ciśnienia. 
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcją.
[2] Dostępne jednostki zależą od zakresu nominalnego ciśnienia.

Zakresy pomiarowe ciśnienia
Ciśnienie względne (1)

P/N Zakres ci-
śnienia Media (*2) Dokładność Ciśnienie

niszczące%FS %RD
V15 -1.0 bar G 0.02, 0.05 N/A 3 x
GP2 0.16 bar G, L 0.05 N/A 3 x
GP5 0.35 bar G, L 0.05 0.1 3 x

GP10 0.7 bar G, L (3) 0.02, 0.05 0.1 3 x
GP15 1.0 bar G, L (3) 0.02, 0.05 0.1 3 x
GP30 2.0 bar G, L (3) 0.02, 0.05 0.1 3 x
GP50 3.5 bar G, L 0.02, 0.05 0.1 3 x

GP100 7.0 bar G, L 0.02, 0.05 0.1 3 x
GP150 10 bar G, L 0.02, 0.05 0.1 3 x
GP300 20 bar G, L 0.02, 0.05 0.1 3 x
GP500 35 bar G, L 0.02, 0.05 0.1 3 x
GP600 40 bar G, L 0.02, 0.05 0.1 3 x
GP1K 70 bar G, L 0.02, 0.05 0.1 3 x

GP1.5K 100 bar G, L 0.02, 0.05 0.1 3 x
GP2K 140 bar G, L 0.02, 0.05 0.1 3 x
GP3K 200 bar G, L 0.02, 0.05 0.1 3 x
GP5K 350 bar G, L 0.02, 0.05 0.1 3 x

GP10K 700 bar G, L 0.02, 0.05 0.1 1.5 x
GP15K 1000 bar G, L 0.05, (0.1) 0.1 1.5 x
GP20K 1400 bar G, L 0.05, (0.1) N/A 1.5 x
GP25K 1600 bar G, L 0.05, (0.1) N/A 1.5 x
GP30K 2000 bar G, L 0.05, (0.1) N/A 1.5 x
GP36K 2500 bar G, L 0.05, (0.1) N/A 1.5 x
GP40K 2800 bar G, L 0.05, (0.1) N/A 1.35 x
GP50K 3500 bar G, L 0.1 (0.2) N/A 1.2 x
GP60K 4200 bar G, L 0.1 (0.2) N/A 1.1 x

(*1) Ciśnienie względne odseparowane (zamknięta komora ciśnienia przy 1bar abs.) powyżej 70bar.
(*2) Rodzaj medium: G = gazy, L = ciecze.
(*3) Dokładność 0,02% tylko dla medium gazowego. 

Ciśnienie połączone (nadciśnienie i podciśnienie)

P/N Zakres ci-
śnienia Medium (*2) Dokładność Ciśnienie

niszczące%FS %RD
CP2 ±0.16 bar G 0.05 N/A 3 x
CP5 ±0.35 bar G 0.02 (0.05) 0.1 3 x

CP10 ±0.7 bar G 0.02 (0.05) 0.1 3 x
CP15 ±1.0 bar G 0.02 (0.05) 0.1 3 x
CP30 -1...2 bar G 0.02 (0.05) 0.1 3 x
CP100 -1...7 bar G, L 0.02 (0.05) 0.1 3 x
CP150 -1...10 bar G, L 0.02 (0.05) 0.1 3 x
CP300 -1...20 bar G, L 0.02 (0.05) 0.1 3 x
CP500 -1...35 bar G, L 0.02 (0.05) N/A 3 x
CP600 -1...40 bar G, L 0.02 (0.05) N/A 3 x
CP1K -1...70 bar G, L 0.02 (0.05) N/A 3 x

Różnica ciśnień

P/N Zakres ci-
śnienia Medium [*1)] Dokład-

ność (%FS)
Ciśnienie
niszczące

Ciśnienie 
statyczne

DP1 ±2.5 mbar G 0.05[*2] 100 x ±10psi
DP2 ±5.0 mbar G 0.05[*2] 100 x ±10psi
DP5 ±10 mbar G 0.05[*2] 50 x ±10psi
DP10 ±25 mbar G 0.05[*2] 20 x ±10psi
DP20 ±50 mbar G 0.05 20 x ±10psi
DP30 ±75 mbar G 0.05 20 x ±10psi
DP50 ±125 mbar G 0.05 3 x ±10psi
DP100 ±250 mbar G 0.05 3 x ±15psi
DP150 ±350 mbar G 0.02 3 x 50psi
DP300 ±700 mbar G 0.02 3 x 50psi

[1] Specyfikacja FS dotyczy zakresu. Dokładność obejmuje jednoroczną stabilność.
[2] Dokładność 0,05%FS (w tym stabilność 6 miesięcy). Dokładność roczna to dokładność 
kalibracji 0,05%FS w połączeniu z jednoroczną stabilnością 0,05%FS.

Ciśnienie barometryczne

P/N Zakres po-
miarowy Medium Dokład-

ność %RD Ciśnienie
niszczące

BP 60...110kPa G 55 N/A 3 x

Zgodności oprogramowania z typem komunikacji
Typ ACal LogII Land Link

RS232 + + + ---
Wi-Fi + + + +
USB + + + ---

Bluetooth (BLE) --- --- --- +ACSE Sp. z
 o.o.
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Sposób zamawiania

ADT673- 02 - GP300 - BAR - M - WIFI - HART

Dokładność

02 0.02%FS
05 0.05%FS
10 0.1%FS
20 0.2%FS
RD 0.1%RD

Zakres ciśnienia nominalnego P/N ... Patrz tabela dostępnych zakresów pomiarowych

Jednostka ciśnienia
PSI Zakres w psi
BAR Zakres w bar
H2O Zakres w inH2O

Przyłącze procesowe

N Gwint męski typu 1/4”NPT
N2 Gwint męski typu 1/2”NPT
B Gwint męski typu 1/4”BSP
B2 Gwint męski typu 1/2”BSP
M Gwint męski typu M20x1,5
AF Gwint żeński typu Autoclave F-250-C, 9/16” - 18 UNF-2B
AM Gwint męski typu Autoclave M-250-C, 9/16” - 18 UNF-2A

Opcjonalna komunikacja
— Brak

RS232 RS-232
WIFI Wi-Fi

Opcjonalna komunikatora HART — Brak
HART Komunikator HART

Standardowe wyposażenie (w komplecie z przyrządem)
Nazwa Ilość
Gumowa osłona 1 szt.
Przewody pomiarowe 1 kpl.
Akumulator Li-ion 1 szt
Kabel USB (typ C) 1 szt.
Narzędzie do zdejmowania pokrywy baterii 1 szt.
Zasilacz sieciowy 110/220V (5VDC) 1 szt.
Silikonowy wężyk [1m] (tylko dla modeli DP) 2 szt.
Akredytowany certyfikat kalibracji ISO17025 1 szt.
Oprogramowanie Additel/Land (do pobrania ze strony http://acse.pl)

Opcjonalne wyposażenie (na zamówienie)
Numer katalogowy Opis
9903 Walizka transportowa na jeden kalibrator ciśnienia 
9040 Pasek do zawieszania z magnesem

9502 Oprogramowanie do rejestracji i prezentacji danych 
w czasie rzeczywistym Additel/Log II

9530-BASIC Oprogramowanie do zarządzania kalibracją Additel/Acal, 
wersja podstawowa

9530-NET
Oprogramowanie do zarządzania kalibracją Additel/Acal, 
wersja sieciowa. Obejmuje instalację serwera i licencję 
dla 1 użytkownika

9050 Adapter komunikacyjny USB na RS232 (DB9/M)
9050-EXT Przedłużacz ok. 2,5m do RS232 (DB9/M)
1220610724 Zestaw do ochrony ekranu

ACSE Sp. z
 o.o.
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Wielokanałowy rejestrator referencyjny ADT260Ex

 � Pomiar ciśnienia, temperatury napięcia, prądu i częstotliwości
 � Do 8 kanałów pomiarowych
 � Wykonanie iskrobezpieczne
 � Wymienny moduł ciśnienia
 � Dokładność ciśnienia do 0,02% FS
 � Dokładność temperatury RTD do 0,01%RDG + 0,005%FS
 � Rejestracja danych w czasie rzeczywistym w postaci tren-

dów graficznych
 � Obsługa testy szczelności
 � Kolorowy wyświetlacz dotykowy
 � Wbudowany barometr
 � Opcjonalne dostępne sondy RTD
 � Komunikacja Bluetooth i USB
 � Komunikacja z aplikacją mobilną Additel’s Link
 � Stopień ochrony IP67
 � Akredytowany certyfikat kalibracji zgodny ISO17025

Opis
Miernik z serii ADT260Ex to iskrobezpieczny, przenośny i wielokanałowy rejestrator referencyjny z 8 różnymi konfiguracjami kanałów pomiarowych. 
Służby techniczne uzbrojone w to najbardziej wszechstronne i wydajne urządzenie firmy Additel są teraz w stanie mierzyć i zbierać dane dotyczące po-
miaru ciśnienia, temperatury (dostępne sondy RTD), ciśnienia barometrycznego i pomiarów elektrycznych. Potężne możliwości rejestracji i wysoki po-
ziom bezpieczeństwa sprawiają, że miernik z serii ADT260Ex jest idealnym rozwiązaniem dla różnych gałęzi przemysłu, umożliwiając testy ciśnienia 
hydrostatycznego, testy szczelności powietrza, testy ciśnienia wlotowego i wylotowego w stacjach pomp, zaworów bezpieczeństwa, testy membran 
przeciwwybuchowych, testy ciśnieniowe głowic, testowanie filtrów rurociągów, testowanie przetworników różnicy ciśnień/obliczenia przepływu. Miernik  
ADT260Ex umożliwia także standardową kalibrację urządzeń ciśnieniowych.

Wykonanie iskrobezpieczne
Miernik ADT260EX spełnia najbardziej rygorystyczne wymagania, posiada certyfikaty bezpieczeństwa ATEX, IECEX, CSA i UKCA. Każdy miernik jest 
zgodny z Ex ia IIC T4 Ga. Ten zaawansowany rejestrator referencyjny może być szeroko stosowany w środowiskach zagrożonych wybuchem gazów, 
takich jak platformy naftowe i gazowe, rafinerie, zakłady chemiczne i petrochemiczne, przemysł farmaceutyczny oraz przemysł który zajmuje się pro-
dukcją energii z gazu.

Funkcja rejestracji danych
Wielokanałowy miernik ADT260EX wyposażany jest w funkcję automatycznej rejestracji, która obsługuje równoczesną rejestrację wielu parametrów, 
wyświetlanie krzywych trendów, obserwację krzywych lokalnych, a także wyświetlanie informacji statystycznych. Zapisane wyniki są przechowywane 
w pamięci wewnętrznej i można je przeglądać na lokalnym wyświetlaczu. Pojemność wbudowanej pamięci wynosi do 10 milionów odczytów (pojedyn-
czy kanał) z interwałem zapisu, który można konfigurować w zakresie od 0,1s do 9999s.

Dostępne kanały pomiarowe:
• Kanał 1: Wbudowany cyfrowy moduł ciśnienia, który może być wymieniany w terenie.
• Kanał 2: Wbudowany barometr, który może być kalibrowany przez użytkownika.
• Kanały 3 i 4: Wejścia do podłączenia zewnętrznego cyfrowego modułu ciśnienia.
• Kanał 5: Symulowany kanał do pomiaru różnicy ciśnień za pomocą danych z kanałów 3 i 4.
• Kanały 6 i 7: Kanały do pomiaru temperatury, które obsługują czujniki rezystancyjne 2, 3 lub 4 przewodowe.
• Kanał 8: Kanał do pomiaru prądu, napięcia, częstotliwości, impulsów lub testowania przełączników. Wbudowane zasilane pętli pomiarowej.

ACSE Sp. z
 o.o.
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Cechy funkcjonalne:
Cechy funkcjonalne Szczegóły

Pomiar temperatury Czujniki RTD: 2, 3 lub 4 przewodowe (do wyboru przez 
użytkownika). Jednostka pomiarowa: °C, °F, K lub Ohm.

Filtrowanie Filtr ze średnią kroczącą (próbka 1 ~ 50)
Filtr liniowy pierwszego rzędu (współczynnik: 0,01 ~ 1)

Test termostatu (prze-
łącznika)

Wartość pomiaru zostanie automatycznie wyświetlona 
w momencie zmiany stanu przełącznika. W pamięci zostanie 
zapisanych 8 ostatnich zmian stanu.

Tara ciśnienia Wartość tary ciśnienia ustawiana jest za pomocą interfejsu 
użytkownika

Wskaźnik stabilności 
ciśnienia Czas i kryteria stabilności są konfigurowalne

Zarządzanie energią Automatyczne wyłączanie podświetlenia, automatyczne 
wyłączanie zasilania

Specyfikacja techniczna:
Model ADT260Ex

Kanały pomiarowe

Góra: dwa kanały pomiarowe temperatury (RTD), jeden 
kanał do pomiaru sygnałów analogowych
Prawa strona: dwa kanały do podłączenia cyfrowych 
modułów ciśnienia (złącze Lemo).
Dół: wymienny cyfrowy moduł ciśnienia (ADT158Ex).
Wewnętrzny: wbudowany czujnik ciśnienia atmosferycz-
nego

Częstotliwość 
pomiaru

• Dla mV, V, mA i częstotliwość oraz RTD: 3 razy/s
• Dla ciśnienia: do wyboru 1~10 razy/s (3 domyślnie)
• Dla barometru: 1 raz/s

Pamięć Interwał zapisu: od 0,1~9999 sekund
Pamięć do 10 milionów odczytów (pojedynczy kanał)

Zasilanie

Akumlator litowy w wykonaniu przeciwwybuchowym 
4000mAh (14,4Wh).
Czas ładowania 6~8 godzin, akumulator może być ładowany 
niezależnie, typowy czas pracy 100 godzin (tryb pomiaru).

Warunki

Zakres temperatury dla którego jest gwarantowana dokład-
ność: -10 ~ 50°C
*Współczynnik temperaturowy (-20...-10)°C: ±5ppm FS/°C 
Temperatura pracy: -20...50°C
Temperatura przechowywania: -30...70°C
Wilgotność: 0...95%RH, bez kondensacji
Wysokość n.p.m: 3000m

Czas nagrzewania 10 minut (dla zachowania deklarowanych parametrów)
Zabezpieczenie 
napięciowe portu Max 30V

Klasa przeciwwybu-
chowa

ATEX & IECEX: Ex ia IIC T4 Ga (Ta = -20...+50°C)

CSA:
Klasa I, Dział 1, Grupa A, B, C i D, T4
Klasa I, Strefa 0, AEx ia IIC T4 Ga
Ta = -20°C do + 50°C Ex ia IIC T4 Ga

UKCA-EX
Certyfikat CE TUV IEC61326, IEC61010
Zgodność Rohs Rohs II Dyrektywa 2011/65/EU,EN50581: 2012
Poziom ochrony IP67, test upadku z wysokości 1 metra
Komunikacja Izolowany port USB-TYPEC (slave), Bluetooth

Wyświetlacz Kolorowy wyświetlacz pojemnościowy o przekątnej 4,4”, 
transfleksyjny, z podświetleniem LED

Wymiary 177 x 105 x 52mm, nie obejmuje ADT158Ex
Waga 0,75kg

Specyfikacja techniczna dla sygnałów elektrycznych

Zakres Dokładność Rozdziel-
czość

Pomiar temp. (RTD) 0...400Ω 0.01%RDG+0.005%FS [1] 1mΩ

Pomiar napięcia ±300mV 0.015%RDG+0.005%FS 1uV
±30V 0.015%RDG+0.005%FS 0.1mV

Pomiar prądu ±30mA 0.015%RDG+0.005%FS 0.1uA

Pomiar częstotli-
wości

0.01~50000Hz 
(zakres auto)

0.005%RDG+2 ostat-
nie cyfry

Automatyczna 
(6 cyfr)

Jednostki: Hz, kHz, MHz, CPM, CPH, s, ms, us
Pomiar przełącz-
ników

Napięcie kontrolne: (3 ~ 30)V
Szybkość reakcji: <10ms

Licznik impulsów 0 ~ 9999999(zbocze narastające i opadające)
Minimalne napięcie progowe: 2,5V

Zasilanie pętli 20V ±10%, maksymalna impedancja wyjściowa: 320Ω, 
maksymalny prąd obciążenia: 25mA

Uwaga [1]: Dokładność dotyczy sond 4- przewodowych. Dla sond 3- przewodowych należy do-
dać 10mΩ, a dla sond 2- przewodowych należy dodać 50mΩ.

Specyfikacja techniczna ciśnienia
Specyfikacja
Rozdzielczość Rozdzielczość 4, 5 lub 6 cyfr (do wyboru
Kompensacja temp. -10...50°C

Typ modułu ci-
śnienia

Wbudowany cyfrowy moduł ciśnienia ADT158Ex, szczegó-
łowe informacje patrz karta katalogowa ADT158Ex.
Zewnętrzny cyfrowy moduł ciśnienia: ADT161Ex, szczegó-
łowe informacje patrz karta katalogowa ADT 161Ex.

Pomiar różnicy ci-
śnień przy wyso-
kim ciśnieniu sta-
tycznym

Dwa moduły muszą mieć ten sam zakres pomiarowy.
Typowa dokładność różnicy ciśnień wynosi 0,002% FS lub 
0,02% RD, w zależności od tego, która wartość jest więk-
sza w przypadku korzystania z dwóch zewnętrznych modu-
łów o dokładności 0,02% FS
Typowa dokładność różnicy ciśnień wynosi 0,002%FS lub 
0,05%RD, w zależności od tego, która wartość jest większa 
w przypadku korzystania z dwóch zewnętrznych modułów 
o dokładności 0,05%FS.

Zakresy pomiarowe ciśnienia
Ciśnienie względne (1)

P/N Zakres ciśnie-
nia Media (*2) Dokładność Ciśnienie

niszczące
V15 -1.0 bar G 0.02% FS 3 x
GP2 0.16 bar G 0.05% FS 3 x
GP5 0.35 bar G 0.05% FS 3 x

GP10 0.7 bar G 0.02% FS 3 x
GP15 1.0 bar G 0.02% FS 3 x
GP30 2.0 bar G 0.02% FS 3 x
GP50 3.5 bar G, L 0.02% FS 3 x
GP100 7.0 bar G, L 0.02% FS 3 x
GP150 10 bar G, L 0.02% FS 3 x
GP300 20 bar G, L 0.02% FS 3 x
GP500 35 bar G, L 0.02% FS 3 x
GP600 40 bar G, L 0.02% FS 3 x
GP1K 70 bar G, L 0.02% FS 3 x

GP1.5K 100 bar G, L 0.02% FS 3 x
GP2K 140 bar G, L 0.02% FS 3 x
GP3K 200 bar G, L 0.02% FS 3 x
GP5K 350 bar G, L 0.02% FS 3 x
GP10K 700 bar G, L 0.02% FS 1.5 x
GP15K 1000 bar G, L 0.05% FS 1.5 x
GP20K 1400 bar G, L 0.05% FS 1.5 x
GP25K 1600 bar G, L 0.05% FS 1.5 x
GP30K 2000 bar G, L 0.05% FS 1.5 x
GP36K 2500 bar G, L 0.05% FS 1.5 x
GP40K 2800 bar G, L 0.05% FS 1.35 x
GP50K 3500 bar G, L 0.1% FS 1.2 x
GP60K 4200 bar G, L 0.1% FS 1.1 x

(*1) Ciśnienie względne odseparowane (zamknięta komora ciśnienia przy 1bar abs.) powyżej 70bar.
(*2) Rodzaj medium: G = gazy, L = ciecze.

Ciśnienie połączone (nadciśnienie i podciśnienie)

P/N Zakres ciśnie-
nia Medium (*2) Dokładność Ciśnienie

niszczące
CP2 ±0.16 bar G 0.05% FS 3 x
CP5 ±0.35 bar G 0.02% FS 3 x

CP10 ±0.7 bar G 0.02% FS 3 x
CP15 ±1.0 bar G 0.02% FS 3 x
CP30 -1...2 bar G 0.02% FS 3 x
CP50 -1...3.5 bar G 0.02% FS 3 x

CP100 -1...7 bar G, L 0.02% FS 3 x
CP150 -1...10 bar G, L 0.02% FS 3 x
CP300 -1...20 bar G, L 0.02% FS 3 x
CP500 -1...35 bar G, L 0.02% FS 3 x
CP600 -1...40 bar G, L 0.02% FS 3 x
CP1K -1...70 bar G, L 0.02% FS 3 x
CP2K -1...140 bar G, L 0.02% FS 3 x
CP3K -1...200 bar G, L 0.02% FS 3 x
CP5K -1...350 bar G, L 0.02% FS 3 x
CP10K -1...700 bar G, L 0.02% FS 2 x

Ciśnienie barometryczne

P/N Zakres po-
miarowy Medium Dokład-

ność %RD Ciśnienie
niszczące

BP 60...110kPa G 55 N/A 3 x
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Sposób zamawiania

ADT260Ex- GP300 - BAR - M

Zakres ciśnienia ... Patrz tabela dostępnych zakresów pomiarowych

Jednostka ciśnienia PSI Zakres w psi
BAR Zakres w bar

Przyłącze procesowe

N Gwint męski typu 1/4”NPT
N2 Gwint męski typu 1/2”NPT
B Gwint męski typu 1/4”BSP
B2 Gwint męski typu 1/2”BSP
M Gwint męski typu M20x1,5
AF Gwint żeński typu Autoclave F-250-C, 9/16” - 18 UNF-2B
AM Gwint męski typu Autoclave M-250-C, 9/16” - 18 UNF-2A

Uwaga: Miernik ADT260Ex można kupić bez modułu ADT158Ex.

Standardowe wyposażenie (w komplecie z przyrządem)
Nazwa Ilość
Zasilacz sieciowy 110/220V (9811Ex-X) 1 szt.
Przewody pomiarowe (9021) 10 szt.
Akumulator Li-ion (9704Ex) 1 szt
Kabel USB typu C (9052Ex) 1 szt.
Pasek do zawieszania z magnesem 1 szt.
Akredytowany certyfikat kalibracji ISO 17025 1 szt.
Oprogramowanie Additel/Land (do pobrania ze strony http://acse.pl)

Opcjonalne wyposażenie (na zamówienie)
Numer katalogowy Opis

ADT158Ex Wymienny wewnętrzny cyfrowy moduł ciśnienia (patrz 
karta katalogowa ADT158Ex)

ADT161Ex Zewnętrzny cyfrowy moduł ciśnienia (patrz karta katalo-
gowa ADT161Ex)

AM1602-6FT
Przemysłowy czujnik temperatury (Pt100/385) klasy A, 
zakres pracy -40...160°C, 4,76 x 50 mm z kablem 1,8m 
zakończonym złączami bananowymi

AM1602-15FT
Przemysłowy czujnik temperatury (Pt100/385) klasy A, 
zakres pracy -40...160°C, 4,76 x 50 mm z kablem 4,5m 
zakończonym złączami bananowymi

AM1602-30FT
Przemysłowy czujnik temperatury (Pt100/385) klasy A, 
zakres pracy -40...160°C, 4,76 x 50 mm z kablem 9m za-
kończonym złączami bananowymi

AM1602-60FT
Przemysłowy czujnik temperatury (Pt100/385) klasy A, 
zakres pracy -40...160°C, 4,76 x 50 mm z kablem 18,2m 
zakończonym złączami bananowymi

AM1602-100FT
Przemysłowy czujnik temperatury (Pt100/385) klasy A, 
zakres pracy -40...160°C, 4,76 x 50 mm z kablem 30,5m 
zakończonym złączami bananowymi

9060 Kabel do podłączenia modułu ciśnienia

9905 Walizka transportowa na kalibrator z miejscem na dwa 
czujniki RTD

9918-SC Miękki futerał, z miejscem na podręczny przyrząd, 
przewody pomiarowe i akcesoria

9530-BASIC Oprogramowanie do zarządzania i automatycznej 
kalibracji Additel/Acal, wersja podstawowa

9530-NET
Oprogramowanie do zarządzania i automatycznej 
kalibracji Additel/Acal, wersja sieciowa. Obejmuje 
instalację serwera i licencję dla 1 użytkownika

Miernik ADT260Ex z podłączonym czujnikiem temperatury

Moduł ciśnienia ADT158Ex - do użytku z ADT260Ex (montaż od dołu przyrządu)

Moduły ciśnienia ADT161Ex - patrz szczegóły karta katalogowa ADT161

ACSE Sp. z
 o.o.
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Ręczne kalibratory ciśnienia ADT273Ex

 � Pomiar ciśnienia, napięcia, prądu, częstotliwości i impulsów
 � Dokładność:0,02%, 0,05%FS
 � Wykonanie iskrobezpieczne
 � Wymienny moduł ciśnienia
 � Dwa wejścia do podłączenia cyfrowych modułów ciśnienia
 � Wbudowana funkcja szybkiego testu
 � Kolorowy wyświetlacz dotykowy
 � Wbudowany barometr
 � Intuicyjny interfejs podobny do smartfona
 � Komunikacja Bluetooth i USB
 � Opcjonalna komunikacja HART
 � Komunikacja z aplikacją mobilną Additel’s Link
 � Stopień ochrony IP67
 � Akredytowany certyfikat kalibracji zgodny ISO17025

Opis
Kalibrator z serii ADT273Ex to iskrobezpieczny, ręczny i wielofunkcyjny kalibrator ciśnienia z kolorowym ekranem dotykowym, interfejsem podobnym 
do smartfona, wbudowanymi zadaniami szybkiego testu i opcjonalnie z możliwością komunikacji HART. Ten innowacyjny produkt Additel radykalnie 
usprawnia wszelkie sprawdzanie, testowanie i kalibrację urządzeń ciśnieniowych w warunkach przeciwwybuchowych. Kalibrator 273Ex (Additel) jest 
wyposażony w czujnik ciśnienia atmosferycznego, dzięki czemu można łatwo mierzyć ciśnienie bezwzględne i nadciśnienie. Dzięki trzem złączą prze-
znaczonym do podłączenia modułów ciśnieniowych (jednemu od dołu i dwóm wejściom cyfrowym z boku), użytkownik może odpowiednio skonfiguro-
wać kalibrator aby dostosować urządzenie do kalibracji i testowania ciśnienia w praktycznie każdych warunkach.

Wykonanie iskrobezpieczne
Kalibrator ADT273Ex spełnia najbardziej rygorystyczne wymagania, posiada certyfikaty bezpieczeństwa ATEX, IECEX, CSA i UKCA wydane przez 
odpowiednie organizacje. Poziom przeciwwybuchowości kalibratora ADT273Ex to Ex ia IIC T4 Ga, dlatego kalibrator może być szeroko stosowany w 
środowiskach wybuchowych, takich jak platformy naftowe i gazowe, rafinerie, zakłady chemiczne i petrochemiczne, przemysł farmaceutyczny, prze-
mysł energetyczny i gazowniczy. Każdy iskrobezpieczny kalibrator ADT273Ex posiada zaawansowany, transfleksyjny i kolorowy wyświetlacz LCD, któ-
ry zapewnia lepszą widoczność w bezpośrednim świetle słonecznym. Bez względu na to, dokąd zaprowadzi Cię Twoja praca, te kalibratory sprosta-
ją temu zadaniu.

Nowoczesne wrażenia użytkownika
Additel zrobił wszystko, aby zapewnić naszym klientom jak najlepsze wrażenia podczas korzystania z tego nowego i rewolucyjnego kalibratora. Kolo-
rowy wyświetlacz dotykowy zapewnia nowe wrażenia w porównaniu z innymi kalibratorami dostępnymi na rynku. Dzięki łatwej w nawigacji strukturze 
menu i szybkiej reakcji ekranu dotykowego, kalibrator ADT273Ex jest prosty w obsłudze, ale też potężny w użyciu. Czytelny wyświetlacz jest nie tylko 
przyjemny w użyciu, ale jest również wytrzymały, aby sprostać wymaganiom zarówno pracy w terenie, jak i w laboratorium pomiarowym.

Opcjonalna komunikacja HART:
Dzięki obsłudze protokołu komunikacyjnego HART, nasz kalibrator ciśnienia ADT273Ex stanowi idealne rozwiązanie do kalibracji ciśnienia dla prze-
tworników w szerokim zakresie ciśnienia. Kalibrator ADT273Ex jest wysoce mobilnym urządzeniem, które może precyzyjnie mierzyć ciśnienie za po-
mocą wymiennego czujnika ciśnienia, a także odczytywać prąd (mA) lub napięci (mV) generowane przez przetwornik. Może nawet dostarczać napię-
cie do zasilania (zasilanie pętli) czujników lub przetworników podczas kalibracji.
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Podstawowe cechy i funkcje
Cechy i funkcje Szczegóły

Skalowanie

Użytkownik może konwertować mierzone wartości prądu, 
napięcia i częstotliwości na wartości ciśnienia, temperatury 
lub przepływu.
Dostępne są trzy funkcje konwersji: liniowa, kwadratowa 
i pierwiastek kwadratowy.

Filtrowanie Filtr ze średnią kroczącą (próbka 1 ~ 50)
Filtr liniowy pierwszego rzędu (współczynnik: 0,01 ~ 1)

Test przełącznika
Wartość pomiaru zostanie automatycznie wyświetlona 
w momencie zmiany stanu przełącznika. W pamięci zostanie 
zapisanych 8 ostatnich zmian stanu styków.

Tara ciśnienia Wartość tary ciśnienia może być ustawiana za pomocą 
interfejsu użytkownika.

Wskaźnik stabilności 
ciśnienia Czas i kryteria stabilności są do wyboru przez użytkownika.

Zarządzanie energią Automatyczne wyłączanie podświetlenia.
Automatyczne wyłączanie zasilania.

Podstawowa specyfikacja techniczna
Model ADT273Ex

Kanały pomiarowe

Góra: kanał do pomiaru sygnałów analogowych.
Prawa strona: dwa kanały do podłączenia cyfrowych 
modułów ciśnienia (złącze Lemo).
Dół: wymienny cyfrowy moduł ciśnienia (model AD-
T158Ex).
Wewnętrzny: czujnik ciśnienia atmosferycznego.

Częstotliwość 
pomiaru

Dla mV, V, mA, częstotliwość oraz RTD: 3 razy/s
Dla modułu ciśnienia: do wyboru 1~10 razy/s (3 domyślnie)
Dla barometru: 1 raz/s

Pamięć Interwał zapisu: od 0,1~9999 sekund, pamięć do 10 milionów 
odczytów (pojedynczy kanał)

Zasilanie
Przeciwwybuchowy akumulator litowy 4000mAh (14,4Wh).
Czas ładowania ok. 6~8 godzin, bateria może być ładowana 
niezależnie, typowy czas pracy 100 godzin (tryb pomiaru).

Warunki pracy

Zakres temperatury deklarowanej dokładności: (-10~50)°C
*Współczynnik temperaturowy: ±5ppm FS/°C (-20 do -10)°C
Temperatura pracy: -20...50°C
Temperatura przechowywania: -30...70°C
Wilgotność: 0...95%RH, bez kondensacji
Wysokość n.p.m: 3000m

Czas nagrzewania 10 minut, aby zapewnić deklarowaną dokładność
Napięcie ochronne 
portu Max 30V

Klasa przeciwwybu-
chowa

ATEX & IECEX: Ex ia IIC T4 Ga (Ta = -20...+50°C)

CSA:
Klasa I, Dział 1, Grupa A, B, C i D, T4
Klasa I, Strefa 0, AEx ia IIC T4 Ga
Ta = -20°C do + 50°C Ex ia IIC T4 Ga

UKCA-EX
Certyfikat CE TUV IEC61326, IEC61010
Zgodność Rohs Rohs II Dyrektywa 2011/65/EU,EN50581: 2012
Poziom ochrony IP67, test upadku z wysokości 1 metra
Komunikacja Izolowany port USB-TYPEC (slave), Bluetooth

Wyświetlacz Kolorowy wyświetlacz pojemnościowy o przekątnej 4,4”, 
transfleksyjny, z podświetleniem LED.

Wymiary 177 x 105 x 52mm, bez modułu ciśnienia ADT158Ex.
Waga 0,9kg

Specyfikacja techniczna dla sygnałów elektrycznych

Zakres Dokładność Rozdziel-
czość

Pomiar napięcia ±300mV 0.015%RDG+0.005%FS 1uV
±30V 0.015%RDG+0.005%FS 0.1mV

Pomiar prądu ±30mA 0.015%RDG+0.005%FS 0.1uA

Pomiar częstotli-
wości

0.01~50000Hz 
(zakres auto)

0.005%RDG + 2 ostat-
nie cyfry

Automatyczna 
(6 cyfr)

Jednostki: Hz, kHz, MHz, CPM, CPH, s, ms, us
Pomiar przełącz-
ników

Napięcie kontrolne: (3~30)V
Szybkość reakcji: <10ms

Licznik impulsów 0 ~ 9999999, zbocze narastające i opadające
Minimalne napięcie progowe: 2,5 V

Zasilanie pętli 20V ±10%, maksymalna impedancja wyjścia: 320Ω, mak-
symalny prąd obciążenia: 25mA.

Uwaga [1]: Dokładność dotyczy sond 4- przewodowych. Dla sond 3- przewodowych należy do-
dać 10mΩ, a dla sond 2- przewodowych należy dodać 50mΩ.

Specyfikacja techniczna ciśnienia
Specyfikacja
Rozdzielczość Rozdzielczość 4, 5 lub 6 cyfr (do wyboru)
Kompensacja temp. -10...50°C

Typ modułu ci-
śnienia

Wbudowany cyfrowy moduł ciśnienia ADT158Ex, szczegó-
łowe informacje patrz karta katalogowa ADT158Ex.
Zewnętrzny cyfrowy moduł ciśnienia: ADT161Ex, szczegó-
łowe informacje patrz karta katalogowa ADT 161Ex.

Pomiar różnicy ci-
śnień przy wyso-
kim ciśnieniu sta-
tycznym

Dwa moduły muszą mieć ten sam zakres pomiarowy.
Typowa dokładność różnicy ciśnień wynosi 0,002% FS lub 
0,02% RD, w zależności od tego, która wartość jest więk-
sza (w przypadku korzystania z dwóch zewnętrznych mo-
dułów o dokładności 0,02% FS).
Typowa dokładność różnicy ciśnień wynosi 0,002%FS lub 
0,05%RD, w zależności od tego, która wartość jest większa 
(w przypadku korzystania z dwóch zewnętrznych modułów 
o dokładności 0,05%FS).

Zakresy pomiarowe ciśnienia (ADT158Ex)
Ciśnienie względne (1)

P/N Zakres ciśnie-
nia Media (*2) Dokładność Ciśnienie

niszczące
V15 -1.0 bar G 0.02% FS 3 x
GP2 0.16 bar G 0.05% FS 3 x
GP5 0.35 bar G 0.05% FS 3 x

GP10 0.7 bar G 0.02% FS 3 x
GP15 1.0 bar G 0.02% FS 3 x
GP30 2.0 bar G 0.02% FS 3 x
GP50 3.5 bar G, L 0.02% FS 3 x
GP100 7.0 bar G, L 0.02% FS 3 x
GP150 10 bar G, L 0.02% FS 3 x
GP300 20 bar G, L 0.02% FS 3 x
GP500 35 bar G, L 0.02% FS 3 x
GP600 40 bar G, L 0.02% FS 3 x
GP1K 70 bar G, L 0.02% FS 3 x

GP1.5K 100 bar G, L 0.02% FS 3 x
GP2K 140 bar G, L 0.02% FS 3 x
GP3K 200 bar G, L 0.02% FS 3 x
GP5K 350 bar G, L 0.02% FS 3 x
GP10K 700 bar G, L 0.02% FS 1.5 x
GP15K 1000 bar G, L 0.05% FS 1.5 x
GP20K 1400 bar G, L 0.05% FS 1.5 x
GP25K 1600 bar G, L 0.05% FS 1.5 x
GP30K 2000 bar G, L 0.05% FS 1.5 x
GP36K 2500 bar G, L 0.05% FS 1.5 x
GP40K 2800 bar G, L 0.05% FS 1.35 x
GP50K 3500 bar G, L 0.1% FS 1.2 x
GP60K 4200 bar G, L 0.1% FS 1.1 x

(*1) Ciśnienie względne odseparowane (zamknięta komora ciśnienia przy 1bar abs.) powyżej 70bar.
(*2) Rodzaj medium: G = gazy, L = ciecze.

Ciśnienie połączone (nadciśnienie i podciśnienie)

P/N Zakres ciśnie-
nia Medium (*2) Dokładność Ciśnienie

niszczące
CP2 ±0.16 bar G 0.05% FS 3 x
CP5 ±0.35 bar G 0.02% FS 3 x

CP10 ±0.7 bar G 0.02% FS 3 x
CP15 ±1.0 bar G 0.02% FS 3 x
CP30 -1...2 bar G 0.02% FS 3 x
CP50 -1...3.5 bar G 0.02% FS 3 x

CP100 -1...7 bar G, L 0.02% FS 3 x
CP150 -1...10 bar G, L 0.02% FS 3 x
CP300 -1...20 bar G, L 0.02% FS 3 x
CP500 -1...35 bar G, L 0.02% FS 3 x
CP600 -1...40 bar G, L 0.02% FS 3 x
CP1K -1...70 bar G, L 0.02% FS 3 x
CP2K -1...140 bar G, L 0.02% FS 3 x
CP3K -1...200 bar G, L 0.02% FS 3 x
CP5K -1...350 bar G, L 0.02% FS 3 x
CP10K -1...700 bar G, L 0.02% FS 2 x

Ciśnienie barometryczne

P/N Zakres po-
miarowy Medium Dokład-

ność %RD Ciśnienie
niszczące

BP 60...110kPa G 55 N/A 3 x
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Sposób zamawiania

ADT273Ex- GP300 - BAR - M - HART

Zakres ciśnienia ... Patrz tabela dostępnych zakresów pomiarowych

Jednostka ciśnienia PSI Zakres w psi
BAR Zakres w bar

Przyłącze procesowe

N Gwint męski typu 1/4”NPT
N2 Gwint męski typu 1/2”NPT
B Gwint męski typu 1/4”BSP

B2 Gwint męski typu 1/2”BSP
M Gwint męski typu M20x1,5
AF Gwint żeński typu Autoclave F-250-C, 9/16” - 18 UNF-2B
AM Gwint męski typu Autoclave M-250-C, 9/16” - 18 UNF-2A

Komunikacja — Brak komunikacji HART
HART Komunikacja HART

Uwaga: Miernik ADT273Ex można kupić bez modułu ADT158Ex.

Standardowe wyposażenie (w komplecie z przyrządem)
Nazwa Ilość
Zasilacz sieciowy 110/220V (9811Ex-X) 1 szt.
Przewody pomiarowe (9025) 3 szt.
Akumulator Li-ion (9704Ex) 1 szt
Kabel USB typu C (9052Ex) 1 szt.
Pasek do zawieszania z magnesem (9040) 1 szt.
Śrubokręt do wyjmowania modułu (1310402101) 1 szt.
Akredytowany certyfikat kalibracji ISO 17025 1 szt.
Oprogramowanie Additel/Land (do pobrania ze strony http://acse.pl)

Opcjonalne wyposażenie (na zamówienie)
Numer katalogowy Opis

ADT158Ex Wymienny wewnętrzny cyfrowy moduł ciśnienia (patrz 
karta katalogowa ADT158Ex)

ADT161Ex Zewnętrzny cyfrowy moduł ciśnienia (patrz karta katalo-
gowa ADT161Ex)

9060 Kabel do podłączenia modułu ciśnienia

9906 Walizka transportowa na ręczny kalibrator, przewody po-
miarowe i akcesoria

9918-SC Miękki futerał na ręczny kalibrator, przewody pomiarowe 
i akcesoria

9530-BASIC Oprogramowanie do zarządzania i automatycznej 
kalibracji Additel/Acal, wersja podstawowa

9530-NET
Oprogramowanie do zarządzania i automatycznej 
kalibracji Additel/Acal, wersja sieciowa. Obejmuje 
instalację serwera i licencję dla 1 użytkownika

Moduł ciśnienia ADT158Ex - do użytku z ADT273Ex (montaż od dołu przyrządu)

Moduły ciśnienia ADT161Ex - patrz szczegóły karta katalogowa ADT161

ACSE Sp. z
 o.o.
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Wymienne moduły ciśnienia do kalibratorów ADT158Ex

 � Pomiar ciśnienia względnego, absolutnego, różnicy ciśnień
 � Zakresy pomiarowe: do 4200bar
 � Dokładność: 0,02%RD
 � Wersja iskrobezpieczna (Ex)
 � Pełna kompensacja temperatury
 � Współpraca z ADT260Ex i ADT273Ex
 � Akredytowany certyfikat kalibracji zgodny ISO17025

Opis
Dzięki zaawansowanej technologii mikroprocesorowej i najnowocześniejszym krzemowym czujnikom ciśnienia, cyfrowe moduły ciśnienia z serii AD-
T158Ex firmy Additel zapewniają dokładne, niezawodne i ekonomiczne rozwiązanie do pomiaru ciśnienia w szerokim zakresie. Cyfrowe moduły ciśnie-
nia w wersji iskrobezpiecznej (Ex) zapewniają pomiary ciśnienia w strefach niebezpiecznych (zagrodzonych wybuchem). Aby osiągnąć najlepszą wy-
dajność, każdy krzemowy czujnik ciśnienia w module jest specjalnie starzony, testowany i prześwietlany przed montażem. Moduły z serii ADT158Ex 
zaprojektowane są jako wymienne moduły ciśnienia do ręcznych kalibratorów ciśnienia ADT273Ex lub ADT260Ex.

Dostępne zakresy pomiarowe ciśnienia
Ciśnienie względne [1]

P/N Zakres ciśnie-
nia Media [2] Dokładność Ciśnienie

niszczące%FS
V15 -1.0 bar G 0.02 3 x
GP2 0.16 bar G 0.05 3 x
GP5 0.35 bar G 0.05 3 x

GP10 0.7 bar G 0.02 3 x
GP15 1.0 bar G 0.02 3 x
GP30 2.0 bar G, L 0.02 3 x
GP50 3.5 bar G, L 0.02 3 x
GP100 7.0 bar G, L 0.02 3 x
GP150 10 bar G, L 0.02 3 x
GP300 20 bar G, L 0.02 3 x
GP500 35 bar G, L 0.02 3 x
GP600 40 bar G, L 0.02 3 x
GP1K 70 bar G, L 0.02 3 x

GP1.5K 100 bar G, L 0.02 3 x
GP2K 140 bar G, L 0.02 3 x
GP3K 200 bar G, L 0.02 3 x
GP5K 350 bar G, L 0.02 3 x
GP10K 700 bar G, L 0.02 2 x
GP15K 1000 bar G, L 0.05 2 x
GP20K 1400 bar G, L 0.05 1.5 x
GP25K 1600 bar G, L 0.05 1.5 x
GP30K 2000 bar G, L 0.05 1.5 x
GP36K 2500 bar G, L 0.05 1.5 x
GP40K 2800 bar G, L 0.05 1.35 x
GP50K 3500 bar G, L 0.1 1.2 x
GP60K 4200 bar G, L 0.1 1.1 x

[1] Ciśnienie względne odseparowane (zamknięta komora ciśnienia przy 1bar abs.) powyżej 70bar.
[2] Rodzaj medium: G = gazy, L = ciecze.

Ciśnienie połączone (nadciśnienie i podciśnienie)

P/N Zakres ci-
śnienia Medium Dokładność 

(%FS) 
Ciśnienie
niszczące

Przeciążal-
ność

CP2 ±0.16 bar G 0.05 3 x 1.2 x
CP10 ±0.7 bar G 0.02 3 x 1.2 x
CP15 ±1.0 bar G 0.02 3 x 1.2 x
CP30 -1...2 bar G 0.02 3 x 1.2 x
CP50 -1...3.5 bar G 0.02 3 x 1.2 x

CP100 -1...7 bar G, L 0.02 3 x 1.2 x
CP150 -1...10 bar G, L 0.02 3 x 1.2 x
CP300 -1...20 bar G, L 0.02 3 x 1.2 x
CP500 -1...35 bar G, L 0.02 3 x 1.2 x
CP600 -1...40 bar G, L 0.02 3 x 1.2 x
CP1K -1...70 bar G, L 0.02 3 x 1.2 x
CP2K -1...140 bar G, L 0.02 3 x 1.2 x
CP3K -1...200 bar G, L 0.02 3 x 1.2 x
CP5K -1...350 bar G, L 0.02 3 x 1.2 x

CP10K -1...700 bar G, L 0.02 2 x 1.2 x

Ciśnienie barometryczne

P/N Zakres po-
miarowy Medium Dokładność Ciśnienie

niszczące
BP 60...110kPa G 55 3 x

Podstawowe dane techniczne 
Dokładność standardowa

GPXX CPXX
Temperatura pracy -10...50°C
Temperatura 
przechowywania -20...70°C

Wilgotność Max 95%RH
Przyłącze procesowe 1/4NPT, 1/2NPT, 1/4BSP, 1/2BPS, M20 x1,5
Materiał obudowy Stal nierdzewna
Iskrobezpieczeństwo 
(tylko modele ADT161Ex) Certyfikat ATEX tylko z ADT260Ex & ADT273Ex

Wymiary 33 x 123mm
Waga 0,4kg

ACSE Sp. z
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Sposób zamawiania

ADT158Ex- 02 - GP300 - BAR - M

02 0.02%FS
05 0.05%FS
10 0.1%FS

Zakres ciśnienia nominalnego P/N ... Patrz tabela dostępnych zakresów pomiarowych

Jednostka ciśnienia PSI Zakres w psi
BAR Zakres w bar

Przyłącze procesowe

N Gwint męski typu 1/4”NPT
N2 Gwint męski typu 1/2”NPT
B Gwint męski typu 1/4”BSP
B2 Gwint męski typu 1/2”BSP
M Gwint męski typu M20x1,5
AF Gwint żeński typu Autoclave F-250-C, 9/16” - 18 UNF-2B
AM Gwint męski typu Autoclave M-250-C, 9/16” - 18 UNF-2A

Standardowe wyposażenie (w komplecie z przyrządem)
Nazwa Ilość 
Akredytowany certyfikat kalibracji zgodny ISO17025 1 szt.

Kalibratory AD273Ex i ADT260Ex z zainstalowanym modułem ciśnienia ADT158Ex

ACSE Sp. z
 o.o.
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Automatyczne kalibratory ciśnienia ADT760

 � W pełni automatyczny kalibrator ciśnienia
 � Wbudowana pompka generującą ciśnienie
 � Wymienne wewnętrzne moduły ciśnienia
 � Dostępne zakresy: ±75mbar, -0.86…2.5bar,-0.86 – 20 bar
 � Dokładność: od 0.02%FS
 � Zewnętrzne moduły ciśnienia (tylko do pomiaru)
 � Waga poniżej 1.8 kg
 � Symulacja i pomiar ciśnienia i sygnałów elektrycznych
 � 4 kanały pomiarowe
 � Komunikacja HART (opcja)
 � Opcjonalnie: funkcje dokumentujące i wprowadzanie zadań 

kalibracyjnych
 � Komunikacja USB, Wi-Fi i Bluetooth
 � Akredytowany certyfikat kalibracji zgodny ISO17025

Kalibratory Additel z serii ADT760 to przenośne, w pełni zautomatyzo-
wane kalibratory / kontrolery ciśnienia z wbudowaną pompką elektrycz-
ną umożliwiającą generowanie ciśnienia. Kalibratory posiadają jeden we-
wnętrzny moduł ciśnienia w zależności od wybranego zakresu. Kalibra-
tor  może być wyposażony również w zewnętrzne moduły ciśnienia. Urzą-
dzenie mierzy i symuluje sygnały elektryczne (mA i V), jest źródłem prądu 
w zakresie 0...24mA oraz umożliwia zasilanie pętli prądowej. Kalibrator 
posiada duży, kolorowy i czytelny wyświetlacz umożliwiający jednocze-
sne wyświetlenie czterech kanałów pomiarowych: jeden dla wewnętrz-
nego modułu ciśnienia, dwa kanały dla zewnętrznych modułów ciśnienia 
i jeden kanał do pomiaru wielkości elektrycznych. Opcjonalnie niektóre 
modele mogą komunikować się z przetwornikami wyposażonymi w pro-
tokół HART oraz tworzyć procedury kalibracyjne i dokumentować wyniki.

Dostępne modele kalibratorów ADT760
ADT760-LLP: Kalibrator ADT760-LLP jest modelem niskociśnieniowym 
i dostarczany jest z wewnętrznym modułem o zakresie: ±75mbar i do-
kładności ±0.05%FS. Opcjonalnie dostępne są również dodatkowe we-
wnętrzne moduły o niższych zakresach (seria ADT155), zapewniając za-
kresy aż do ±0.62mbar. Dokładność modułu ±0.05%FS i stabilności kon-
troli ciśnienia ±0.005%FS wyznaczone zostały dla zakresu wewnętrzne-
go modułu. Kalibrator może mierzyć zarówno ciśnienie względne, jak i 
różnicę ciśnień

ADT760-D: Kalibrator ADT760-D umożliwia pomiar i symulację ciśnienia 
względnego i różnicowego dla większych zakresów ciśnienia niż ADT760-
-LLP. Zakres modelu wynosi: -0.86...2.5bar, a dokładność ±0.02%FS. 
Model ADT760-D dostarczany jest z wewnętrznym modułem ciśnienia 
pokrywającym zakres kalibratora, ale dostępne są również moduły o niż-
szych zakresach, jak np.: ±10inH2O.

ADT760-MA: Kalibrator ADT760-MA symuluje i mierzy ciśnienie w zakre-
sie -0.86 do 20bar.g) z dokładnością ±0.02%FS. Wyposażony jest w wbu-
dowany barometr referencyjny dzięki czemu umożliwia również pomiar 
ciśnienia względnego i absolutnego. Dodatkowo dostępne są również 
inne wewnętrzne moduły ciśnienia.

Dokumentacja wyników
Każdy z modeli kalibratora ADT760 może być opcjonalnie wyposażony 
w funkcje dokumentujące oraz opcje komunikacji rozszerzając funkcjo-
nalność kalibratora. Dostępne funkcje: komunikacja HART, dokumento-
wanie wyników pomiarów, tworzenie procedur kalibracyjnych.

Specyfikacja ciśnieniowa
Specyfikacja ADT760-LLP ADT760-D ADT760-MA

Max zakres ciśnienia ±30inH2O
(±75mbar)

-12.5...35psi
(-0.86...2.5bar)

-12.5...300psi.g
(-0.86...20bar.g)

Dokładność 0.05%FS[1] 0.02%FS[1] 0.02%FS[1][3]

Stabilność <0.005%FS[2] <0.005%FS[2] <0.005%FS[2]

Rodzaj mierzonego ciśnienia Różnicowe i względne Różnicowe i względne Względne i absolutne
Przeciążenie 120%

Rozdzielczość 6 cyfr

Jednostki
Pa, hPa, kPa, mPa, bar, mbar, psi, mmHg@0°C, cmHg@0°C, mHg@0°C, inHg@0°C, inH2O@4°C, mmH2O@4°C,

cmH2O@4°C, mH2O@4°C, mmH2O@20°C, cmH2O@20°C, mH2O@20°C, inH2O@20°C, kg/m2, mtorr, torr, lb/ft2, tsi lub 
jednostka użytkownika

Dokładność ciśnienia barometrycznego - - 60Pa[4]

Przyłącze Szybkozłączka na wężyk Wężyk (1.5 m), z wbudowanym filtrem 
do adapterów 1/4BSPF, 1/4NPTF i M20F

Wężyk (1.5 m), z wbudowanym filtrem 
do adapterów 1/4BSPF, 1/4NPTF i M20F

Szybkość generowania ciśnienia <30s (30inH2O/100ml) <10s (35psi/5ml) <90s (300psi/5ml)

[1] FS – zakres modułu ciśnienia.
[2] Stabilność oparta na zakresie wewnętrznego modułu ciśnienia.
[3] Wartość określona na podstawie pomiaru ciśnienia względnego, w przypadku pomiaru ciśnienia absolutnego należy dodać 60Pa niepewności barometru.
[4] Niepewność barometru (6Pa) zawiera niepewność kalibracji, liniowość, stabilność długookresową (<30 Pa na rok). Zakres pomiarowy barometru 60 - 120kPa.
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Specyfikacja elektryczna
Specyfikacja Zakres Rodzielczość Dokładność Uwagi

Pomiar prądu (mA) ±30mA 0.0001mA 0.01%RD+0.005%FS Impedancja <10Ω
Pomiar napięcia (V) ±30V 0.0001V 0.01%RD+0.005%FS Impedancja <10MΩ

Symulacja prądu (mA) 24mA 0.001mA 0.01%RD+0.005%FS 20mA przy 1kΩ
Zasilanie pętli prądowej 24V - -

Przełącznik ciśnienia Wykrycie rozwarcia i zwarcia styków
Kompensacja temperatury 5...35°C

Współczynnik temperaturowy < ± ( 0.001%RD + 0.001%FS ) / °C poza 5...35°C

Specyfikacja wewnętrzne moduły ciśnienia

Moduł Zakres Medium Dokładność 
[%FS] [1] Max ciśnienie ADT760-LLP ADT760-D ADT760-MA

DP025[4] ±0.62mbar Gazy 0.2[2] 100x •
DP50[4] ±1,25mbar Gazy 0.1[2] 100x •
DP1[4] ±2,5mbar Gazy 0.05[2] 100x •
DP2[4] ±5mbar Gazy 0.05[2] 100x •
DP5 ±10mbar Gazy 0.05[2] 50x •

DP10 ±25mbar Gazy 0.05[2] 20x • •
DP20 ±50mbar Gazy 0.05 20x • •
DP30 ±75mbar Gazy 0.05 20x • •
DP50 ±160mbar Gazy 0.05 3x •

DP150 ±350mbar Gazy 0.02 3x •
DP300 ±700mbar Gazy 0.02 3x •
DP400 -0.86...1bar Gazy 0.02 3x •
DP800 -0.86...2bar Gazy 0.02 3x •
DP1K -0.86...2.5bar Gazy 0.02 3x •

Ciśnienie względne

CP10 ±0.7bar Gazy 0.02[3] 3x • •
CP15 -0.86...1bar Gazy 0.02[3] 3x • •
CP30 -0.86...2bar Gazy 0.02[3] 3x • •
CP35 -0.86...2.5bar Gazy 0.02[3] 3x • •
CP50 -0.86...3.5bar Gazy 0.02[3] 3x •

CP100 -0.86...7bar Gazy 0.02[3] 3x •
CP150 -0.86...10bar Gazy 0.02[3] 3x •
CP200 -0.86...14bar Gazy 0.02[3] 3x •
CP300 -0.86...20bar Gazy 0.02[3] 3x •

[1] FS Zakres modułu ciśnienia. Dokładność zawiera roczną stabilność, z wyjątkiem modułów DP025 do DP10.
[2] Dokładność 0.05%FS (zawiera półroczną stabilność). Roczna dokładność wynosi 0.05%FS połączona z 0.05%FS rocznej stabilności.
[3] Wartość określona na podstawie pomiaru ciśnienia względnego, w przypadku pomiaru ciśnienia absolutnego należy dodać 40Pa niepewności barometru. Tylko w modelu ADT760-MA

Opcjonalne moduły wewnętrzne
Oznaczenie Opis
ADT155-DP025-760 Moduł ciśnienia do ADT760, ±0.62mbar, ±0.2%FS
ADT155-DP050-760 Moduł ciśnienia do ADT760, ±1,25mbar, ±0.1%FS
ADT155-DP1-760 Moduł ciśnienia do ADT760, ±2,5mbar, ±0.05%FS
ADT155-DP2-760 Moduł ciśnienia do ADT760, ±5mbar, ±0.05%FS
ADT155-DP5-760 Moduł ciśnienia do ADT760, ±10mbar, ±0.05%FS
ADT155-DP10-760 Moduł ciśnienia do ADT760, ±25mbar, ±0.05%FS
ADT155-DP20-760 Moduł ciśnienia do ADT760, ±50mbar, ±0.05%FS
ADT155-DP30-760 Moduł ciśnienia do ADT760, ±75mbar, ±0.05%FS
ADT155-DP50-760 Moduł ciśnienia do ADT760, ±160mbar, ±0.05%FS
ADT155-DP150-760 Moduł ciśnienia do ADT760, ±350mbar, ±0.02%FS
ADT155-DP300-760 Moduł ciśnienia do ADT760, ±700mbar, ±0.02%FS
ADT155-DP400-760 Moduł ciśnienia do ADT760, -0.86...1bar, ±0.02%FS
ADT155-DP800-760 Moduł ciśnienia do ADT760, -0.86...2bar, ±0.02%FS
ADT155-DP1K-760 Moduł ciśnienia do ADT760, -0.86...2.5bar, ±0.02%FS
ADT155-CP10-760 Moduł ciśnienia do ADT760, ±0.7bar, ±0.02%FS
ADT155-CP15-760 Moduł ciśnienia do ADT760, -0.86...1bar ±0.02%FS
ADT155-CP30-760 Moduł ciśnienia do ADT760, -0.86...2bar, ±0.02%FS
ADT155-CP35-760 Moduł ciśnienia do ADT760, -0.86...2.5bar, ±0.02%FS
ADT155-CP50-760 Moduł ciśnienia do ADT760, -0.86...3.5bar, ±0.02%FS
ADT155-CP100-760 Moduł ciśnienia do ADT760, -0.86...7bar, ±0.02%FS
ADT155-CP150-760 Moduł ciśnienia do ADT760, -0.86...10bar, ±0.02%FS
ADT155-CP200-760 Moduł ciśnienia do ADT760, -0.86...14bar, ±0.02%FS
ADT155-CP300-760 Moduł ciśnienia do ADT760, -0.86...20bar, ±0.02%FS

Specyfikacja
Specyfikacja Opis

Kanały pomiarowe 4 kanały: jeden elektryczny, jeden dla wewnętrznego 
modułu i dwa dla zewnętrznych modułów (tylko pomiar).

Stopień ochrony IP54

Bateria Akumulator Li-Ion, zapewnia do 10 godzin pracy, łado-
wanie: poniżej 4 godzin

Wyświetlacz 5”, kolorowy, dotykowy, (800 x 480px)
Komunikacja USB, WiFi, Bluetooth
Waga <1,8kg
Wymiary 235 x 110 x 70 mm
Certyfikat Fabryczny certyfikat kalibracji zgodny z 17025
Komunikacja HART Opcja (modele ADT760-X-DL)

Funkcje dokumentujące Opcja (modele ADT760-X-DL), zapis do 1,000,000 po-
miarów (z data i godziną)

Procedury kalibracyjne Opcja (modele ADT760-X-DL), do 250 procedur
Dodatkowe funkcje Test przełączników, automatyczny krok, test szczelności
Ochrona przepięciowa Ochrona do 30V na każdym gnieździe

Język Angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, portu-
galski, chiński, japoński i rosyjski

Żywotność pompki > 500 000 cykli
Zasilanie Akumulator Li-Ion lub zewnętrzny zasilacz sieciowy

Warunki pracy
0...50°C, 0-90%, wysokość: poniżej 3,000 metrów
Kompensowana temp.: 0...50°C
Temp. magazynowania: -20...70°C

Odporność na wibracje Wibracje: 4g (20 do 2,000Hz)
Odporny na upadek z 1 metra

Zgodność CE
Oprogramowanie ACal, PCal, Land, LogII

ACSE Sp. z
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Sposób zamawiania
ADT760- MA - CP300 - DL Automatyczny kalibrator ciśnienia

Model
LLP -75...75mbar (z modułem DP30)
D -0.86...2.5bar (z modułem CP35)

MA -0.86...20bar (z modułem CP300)
Zakres pomiarowy ... Patrz tabela modułów wewnętrznych

Wykonanie — Standardowe (bez oznaczania)
DL Z komunikacją HART i rejestracją

Standardowe wyposażenie (na wyposażeniu)
Nazwa Ilość 
Zestaw adapterów z wbudowanym filtrem DT100-760-KIT 
(1/4BSPF, 1/4NPTF i M20F) (nie dotyczy ADT760-LLP) 1 kpl.

Przewód ciśnieniowy ADT100-760 (nie dotyczy ADT760-LLP) 1 szt.

Zasilacz sieciowy 230VAC (nr. 9816-X) 1 szt.

Akumulator polimerowy Li-Ion (nr. 9724) 1 szt.

Przewody podłączeniowe - pomiarowe (9025) 1 kpl (3 szt.)

Instrukcja obsługi 1 szt.

Fabryczny certyfikat kalibracji zgodny z NIST 1 szt.

Opcjonalne wyposażenie (na zamówienie)
Numer katalogowy Opis

ADT160A Zewnętrzne moduły ciśnienia (patrz karta katalogowa)

9060 Przewód do podłączenia zewnętrznych modułów

ADT100-760-N Elastyczny przewód ciśnieniowy z szybkim złączem 
1/4”NPT (dokręcanym ręką). 

ADT100-761-B Elastyczny przewód ciśnieniowy z szybkim złączem 
1/4”BSP (dokręcanym ręką). 

ADT100-760-M Elastyczny przewód ciśnieniowy z szybkim złączem 
M20x1,5 (dokręcanym ręką). 

ADT100-760-N2 Elastyczny przewód ciśnieniowy z szybkim złączem 
1/2”NPT (dokręcanym ręką). 

ADT100-761-B2 Elastyczny przewód ciśnieniowy z szybkim złączem 
1/2”BSP (dokręcanym ręką). 

ADT128-N Rozdzielacz ciśnienia dla jednego testowanego 
urządzenia z szybkim złączem 1/4”NPT.

ADT128-N2 Rozdzielacz ciśnienia dla jednego testowanego 
urządzenia z szybkim złączem 1/2”NPT.

ADT128-B Rozdzielacz ciśnienia dla jednego testowanego 
urządzenia z szybkim złączem 1/4”BSP.

ADT128-B2 Rozdzielacz ciśnienia dla jednego testowanego 
urządzenia z szybkim złączem 1/2”BSP.

ADT128-M Rozdzielacz ciśnienia dla jednego testowanego 
urządzenia z szybkim złączem M20x1,5.

9240 Gumowy uchwyt na manometr DP.

1220211087 Zestaw dwóch filtrów.

9913-760-SC Miękka torba na ADT760, przewody testowe i akcesoria.

9914-760 Walizka transportowa na ADT760 i akcesoria.

ADT100-760-CNT Specjalne męskie złącza (do użycia z adapterem 
ADT100-760-KIT)
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Tabela doboru automatycznych kalibratorów ciśnienia ADT760
Model ADT760-LLP ADT760-LLP-DL ADT760-D ADT760-D-DL ADT760-MA ADT760-MA-DL

Zakres ciśnienia -75...75mbar -75...75mbar -0.86...2.5bar -0.86...2.5bar -0.86...20bar -0.86...20bar

Dokładność 0,05[1] 0,05[1] 0,02[1] 0,02[1] 0,02[1] [3] 0,02[1] [3]

Stabilność <0,005[2] <0,005[2] <0,005[2] <0,005[2] <0,005[2] <0,005[2]

Ciśnienie względne • • • • • •

Różnica ciśnień • • • •

Ciśnienie absolutne • •
Ciśnienie barometrycz-
ne • •
Wymienne wewnętrzne 
moduły ciśnienia • • • • • •
Wymienne zewnętrzne 
moduły ciśnienia • • • • • •
Kompensacja tempe-
ratury • • • • • •
Wbudowany generator 
ciśnienia • • • • • •

Wbudowany filtr • • • • • •
Wbudowana pułapka 
ciśnienia • • • • • •

Symulacja 24mA • • • • • •

Pomiar mA i V • • • • • •

Zasilanie pętli prądowej • • • • • •

Test przełączników • • • • • •

Komunikacja HART • • •
Wprowadzanie zadań 
kalibracji • • •

Funkcje dokumentujące • • •

Ilość kanałów 4 4 4 4 4 4

USB, Wi-Fi i Bluetooth • • • • • •

[1] Pełnego zakresu modułu ciśnienia
[2] Stabilność oparta na zakresie wewnętrznego modułu ciśnienia.
[3] Wartość określona na podstawie pomiaru ciśnienia względnego, w przypadku pomiaru ciśnienia absolutnego należy dodać 60Pa niepewności barometru.
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Automatyczne kalibratory ciśnienia ADT761A

 � Symulacja i pomiar ciśnienia względnego, absolutnego, róż-
nicy ciśnień

 � Zakresy pomiarowe -0,65…+0,65mbar do -0,95…+70bar
 � Standardowa dokładność 0,02%FS
 � Wysoka stabilność generowanego ciśnienia 0,003%FS
 � Przenośny, przeznaczony do użytku w terenie jak i w labora-

torium
 � Możliwość pomiaru za pomocą dwóch zewnętrznych modu-

łów ciśnienia
 � Komunikacja Wi-Fi, Bluetooth, USB i Ethernet
 � Pełny komunikator terenowy HART
 � Komunikacja HART i Profibus
 � Rejestracja danych i zarządzanie zadaniami
 � Opatentowana technologia pompy elektrycznej o zwiększo-

nej wydajności
 � Akredytowany certyfikat kalibracji zgodny ISO17025

Opis
Innowacyjność i ciągłe doskonalenie są częścią kultury naszej firmy i produktów Additel, które wprowadzamy na rynek. Kiedy postanowi-
liśmy dostarczyć kalibratory serii ADT761A, wiedzieliśmy, że musimy zapewnić przełomowe rozwiązania i dodatkową wartość do starej li-
nii kalibratorów (seria ADT761). Automatyczny kalibrator ciśnienia ADT761A ma wiele ulepszeń: zwiększony zakres ciśnienia do 70bar, wymien-
ne wewnętrzne moduły ciśnienia, dostępne są modele z dokładnością 0,01%FS, zwiększona prędkość zadawania ciśnienia, możliwość odczy-
tu dwóch zewnętrznych modułów ciśnienia, ekran dotykowy, komunikacja Wi-Fi, Bluetooth i Ethernet, podwojona żywotność baterii i nie tylko! 
Podobnie jak pierwsza generacja, produkt drugiej generacji jest całkowicie samowystarczalny, posiada wbudowaną i automatyczną pompkę do zada-
wania ciśnienia oraz precyzyjną technologię sterowania. Po prostu ustaw wymagane ciśnienie i obserwuj, jak kalibrator wykonuje pracę.

Model ADT761A-LLP
Kalibrator ADT761A-LLP jest przeznaczony do kalibracji niskiego ciśnienia i standardo-
wo jest dostarczany z modułem wysokiego zakresu ±75mbar oraz modułem niskiego za-
kresu do wyboru w zakresie od ±50 do ±0,62mbar. To urządzenie posiada dokładność 
±0,05%FS ze stabilnością generowanego ciśnienia lepszą niż ±0,005% FS. Wszystkie 
pomiary mogą być wykonywane jako różnica ciśnień różnicowym lub ciśnienie manome-
tryczne.

Model ADT761A-D
Kalibrator ADT761A-D zapewnia również pomiar różnicy ciśnień oraz ciśnienia manome-
trycznego, który obejmuje zakres od -0,95 do 2,5bar. To urządzenie jest dostarczane z mo-
dułem CP35 (od 0,95 do 2,5bar) i jednym modułem niskozakresowym do wyboru, w zakre-
sie nawet ±25mbar. Każdy kalibrator ADT761A-D można wstępnie skonfigurować za po-
mocą modułów, które odpowiadają Twoim potrzebom, aby zapewnić najlepszą precyzję 
przy ciśnieniach, jakie wykorzystujesz podczas kalibracji.

Model ADT761A-500
Kalibrator ADT761A-500 generuje i kontroluje ciśnienie w zakresie do 35bar.g. Dzięki wbu-
dowanemu barometrowi można realizować kalibrację zarówno ciśnienia względnego, jak 
i bezwzględnego. Każdy kalibrator jest dostarczana z modułem CP500 (od -0.95...35bar.g.) 
dla wysokiego zakresu, a niski zakres może być wstępnie wybrany w oparciu o dostępne 
moduły ciśnienia od 0,7bar.g.
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Model ADT761A-1K
Kalibrator ADT761A-1K generuje i kontroluje ciśnienie do 70bar.g. To urządzenie może 
zazwyczaj osiągnąć ciśnienie 70bar w mniej niż 45 sekund. Podobnie jak ADT761A-500, 
dzięki wbudowanemu barometrowi można realizować zarówno pomiar ciśnienia względ-
nego, jak i bezwzględnego. Każdy kalibrator jest dostarczany z modułem CP1K (od -0,95 
do 70bar.g) dla wysokiego zakresu, a niski zakres może być wybrany w oparciu o dostęp-
ne moduły ciśnienia 2 bar.g.

Model ADT761A-BP
Kalibrator ADT761A-BP jest przeznaczony do kalibracji czujników ciśnienia barometrycz-
nego. Dzięki zakresowi od 100 do 1200 hPa i dokładności 0,01% FS, urządzenie to jest 
idealne do kalibracji ciśnienia barometrycznego w laboratorium pomiarowym lub w terenie.

Specyfikacja ciśnienia
Model ADT761A-LLP ADT761A-D ADT761A-500 ADT761A-1K ADT761A-BP
Max zakres ciśnienia 75mbar 2.5bar 35bar. g. 70bar. g. 1200hPa
Min zakres ciśnienia -75mbar -0.95bar -0.9bar -0.9bar 100hPa
Dokładność(1) 0.05%FS 0.02%FS 0.02%FS[2] 0.02%FS[2] 0.01%FS
Stabilność 0.003%FS lub 0.03Pa 0.003%FS 0.003%FS 0.003%FS 0.02hPa

Ty ciśnienia Różnica ciśnień
Ciśnienie względne

Różnica ciśnień
Ciśnienie względne

Ciśnienie względne
Ciśnienie absolutne

Ciśnienie względne
Ciśnienie absolutne Ciśnienie absolutne

Wskazanie poza zakresem 120%
Rozdzielczość 6 cyfr

Jednostki pomiarowe
Pa, hPa, kPa, mPa, bar, mbar, psi, mmHg@0°C, cmHg@0°C, mHg@0°C, inHg@0°C, inH2O@4°C, mmH2O@4°C, cmH2O@4°C, mH2O

@4°C, mmH2O@20°C, cmH2O@20°C, mH2O@20°C, inH2O@20°C, inH2O@68°F, kgf/cm2, mtorr, torr,
lb/ft2, tsi, jednostka użytkownika

Dokładność ciśnienia baro-
metrycznego N/A N/A 55Pa 55Pa N/A

[1] Dokładność 1 rok (w tym 1 rok stabilności). Specyfikacja FS dotyczy zakresu modułu.
[2] Specyfikacja oparta na pomiarze wykonywanym przez kalibrator. Podczas pomiarów w trybie bezwzględnym należy uwzględnić dodatkową niepewność 55Pa.
Do użytku tylko z ADT761A-500 i ADT761A-1K.
* Kalibratory ADT761A obsługują cyfrowe moduły ciśnienia serii ADT161, które są dostępne dla zakresów ciśnienie względnego i podciśnienia od -1bar do 4200bar. Szcze-
gółowe dane znajdują się w karcie katalogowej dla cyfrowych modułów ciśnienia serii ADT161.

Specyfikacja dla sygnałów elektrycznych.
Zakres Rozdzielczość Dokładność Uwagi

Pomiar prądu [mA] Automatyczny wybór zakresu 
±25 lub ±50mA 0.1μA 0.008%RD + 0.004%FS Impedancja <10Ω

Pomiar napięcia [mV/V]

±300mV 0.1μV 0.008%RD + 0.002%FS Impedancja >1GΩ

Automatyczny wybór zakresu 
±5, ±12 lub ±30V

±5V: 20μV
±12V: 100μV
±30V: 100μV

0.008%RD + 0.002%FS Impedancja >10MΩ

Źródło zasilania pętli 24VDC N/A ±1V 50mA (max obciążenie)

Źródło prądu [mA] 0...2.5mA lub
2.5...25mA

0-2.5mA: 0.05μA
0-25mA: 0.5μA

0-2.5mA: 0.008%RD + 0.1µA
0-25mA: 0.008%RD + 1.0µA 20 mA @ 1KΩ

Źródło zasilania 16...30VDC 1V ±1V 70mA (max obciążenie)
Źródło napięcia [mV/V] 0...16VDC 250μV 0.008%RD + 0.002%FS

Przełącznik ciśnienia Przełącznik mechaniczny, prze-
łącznik NPN, przełącznik PNP N/A N/A Czas odpowiedzi <10ms.

Max zakres napięcia wejściowego 3-30V
Kompensacja temperatury 15...25°C
Współczynnik temperatury Poza zakresem temperatury 15...25°C: <±0,00005%RD+0,00005%FS/°C
Ochrona przed niewłaściwym 
użytkowaniem Do 30 V na dowolnych dwóch gniazdachACSE Sp. z

 o.o.
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Specyfikacja i kompatybilność wymiennych modułów wewnętrznych
mbar[6] Media Dokładność 

(%FS)
Ciśnienie nisz-

czące
ADT761A-LLP ADT761A-D ADT761A-500 ADT761A-1K

ADT155-20-DP025 ±0.62 G 0.2[2] 100x •
ADT155-10-DP050  ±1.25 G 0.1[3] 100x •
ADT155-05-DP1  ±2.5 G 0.05[4] 100x •
ADT155-05-DP2  ±5 G 0.05[4] 100x •
ADT155-05-DP5  ±10 G 0.05[4] 50x •
ADT155-05-DP10  ±25 G 0.05[4] 20x • •
ADT155-05-DP20  ±50 G 0.05 20x • •
ADT155-05-DP30  ±75 G 0.05 20x • •
ADT155-05-DP50  ±125 G 0.05 3x •
ADT155-02-DP100  ±250 G 0.02 3x •
ADT155-02-DP150  ±350 G 0.02 3x •
ADT155-02-DP300  ±700 G 0.02 3x •
ADT155-02-DP400  -950...1K G 0.02 3x •
ADT155-02-DP800  -950...2K G 0.02 3x •
ADT155-02-DP1K  -950...2.5K G 0.02 3x •
Ciśnienie względne bar.g

ADT155-02-CP10 ±0.7 G 0.02[5] 3x • •
ADT155-02-CP15 -0.95...1 G 0.02[5] 3x • •
ADT155-02-CP30 -0.95...2 G 0.02[5] 3x • • •
ADT155-02-CP35 -0.95...2.5 G 0.02[5] 3x • • •
ADT155-02-CP50 -0.95...3.5 G 0.02[5] 3x • •
ADT155-02-CP100 -0.95...7 G 0.02[5] 3x • •
ADT155-02-CP150 -0.95...10 G 0.02[5] 3x • •
ADT155-02-CP200 -0.95...14 G 0.02[5] 3x • •
ADT155-02-CP300 -0.95...20 G 0.02[5] 3x • •
ADT155-02-CP500 -0.95...35 G 0.02[5] 3x • •
ADT155-02-CP600 -0.95...40 G 0.02[5] 3x •
ADT155-02-CP1K -0.95...70 G 0.02[5] 3x •

[1] Dokładność FS dotyczy zakresu modułów ciśnienia. Dokładność obejmuje jednoroczną stabilność, z wyjątkiem modułów DP025 do DP10.
[2] Dokładność dotyczy okresu 6 miesięcy, 1- roczny długoterminowy dryf wynosi 0,2% FS.
[3] Dokładność dotyczy okresu 6 miesięcy, 1- roczny długoterminowy dryf wynosi 0,1% FS.
[4] Dokładność dotyczy okresu 6 miesięcy, 1- roczny długoterminowy dryf wynosi 0,05% FS.
[5] Dokładność dotyczy pomiaru kalibratora. Dodatkowa niepewność 55 Pa będzie musiała zostać uwzględniona podczas pomiarów w trybie bezwzględnym.
[6] Niski zakres ciśnienia modułu może być poza zakresem ciśnienia kalibratora.

Podstawowe dane techniczne 
Specyfikacja Opis

Interfejs użytkownika Kolorowy ekran dotykowy i/lub obsługa za pomocą kla-
wiszy.

Kanały pomiarowe
Łącznie cztery: jeden kanał elektryczny, dwa wewnętrz-
ne moduły ciśnienia (wysoki lub niski), dwa zewnętrzne 
moduły ciśnienia

Stopień ochrony IP31

Bateria Akumulator litowo-jonowy, typowy czas pracy ok. 12 go-
dzin, czas ładowania max 5 godzin

Zasilanie Akumulator litowo-jonowy, zasilacz zewnętrzne 
110/220V

Wyświetlacz Kolorowy ekran dotykowy (7”) typ TFT (800 x 480)
Komunikacja USB, LAN, Bluetooth, Wi-Fi
Waga Ok. 7,95kg
Wymiary 299 x 193 x192mm
Certyfikat Akredytowany certyfikat kalibracji ISO 17025
Pamięć 6GB
Funkcja rejestracji Do 1 000 000 odczytów (oznaczonych datą i godziną)

Komunikacja HART Odczyt, konfiguracja i kalibracja urządzeń HART - aktu-
alizowane okresowo pliki DD.

Dokumentacja zadań 
kalibracji Może być zapisane do 1000 zadań kalibracji z danymi

Funkcje automatyczne Test przełącznika, auto krok, test szczelności
Język interfejsu 
użytkownika

Angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, 
portugalski, chiński, japoński i rosyjski

Żywotność pompy 
ciśnienia >1,000,000 cykli

Warunki otoczenia

Temperatura pracy: 0... 50°C
Kompensacja temperatury: 0... 50°C 
Temperatura przechowywania: -20...60°C
Wilgotność: <90%, bez kondensacji

Wibracje i wstrząsy Wibracje: 4 g (20 do 2000 Hz)
Wstrząsy: 8 g, test upadku z wysokości 1 metra

Zgodność CE
Kompatybilność 
oprogramowania ACal, Additel Land i Additel Link

Kalibracja manometru/przetwornika/przełącznika

Menu zadań

Automatyczna kalibracja wysokociśnieniowa
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Dostępne zakresy ciśnienia
Typ Model Zakres ciśnienia Moduł wysokiego ciśnienia Moduł niskiego ciśnienia

Zakres Dokładność Zakres Dokładność

Niskie ciśnienie / róż-
nica ciśnień

ADT761A-LLP-
-05-DPXX -75...75mbar DP30: -75...75mbar 0.05% FS

Możliwość wyboru 
przez użytkownika od 

DP20 do DP025

Zobacz tabelę modułu 
wewnętrznego

ADT761A-D-
-02-DPXX-X -0.95...2.5bar CP35: -0.95...2.5bar 0.02% FS

Możliwość wyboru 
przez użytkownika od 

DP10 do CP30

Zobacz tabelę modułu 
wewnętrznego

Ciśnienie względne / 
ciśnienie absolutne

ADT761A-500-XX-
-CPXX-X -0.9...35bar CP500: -0.9...35bar 0.02% FS

Możliwość wyboru 
przez użytkownika od 

CP10 do CP300

Zobacz tabelę modułu 
wewnętrznego

AADT761A-1K-XX-
-CPXX-X -0.9...70bar CP1K: -0.9...70bar 0.02% FS

Możliwość wyboru 
przez użytkownika od 

CP30 do CP600

Zobacz tabelę modułu 
wewnętrznego

Ciśnienie barome-
tryczne ADT761A-BP-X 100...1200hPa N/A N/A 100...1200hPa 0.01%

Sposób zamawiania
ADT761A- 1K - 02 - CP35 - M Automatyczny kalibrator ciśnienia

Górny zakres 
pomiarowy

LLP -75...75mbar 
D -0.95...2.5bar 

500 -0.9...35bar.g
1K -0.90...25bar
BP 100...1200hPa

Dokładność 02 0.02% pełnego zakresu pomiarowego
05 0.05% pełnego zakresu pomiarowego

Dolny zakres pomiarowy ... Patrz tabela wymiennych modułów ciśnienia

Przyłącza procesowe
(zewnętrznego rozdzielacza ciśnienia)

N Dwa szybkie złącza z gwintem wew. 1/4NPT
N2 Dwa szybkie złącza z gwintem wew. 1/2NPT
B Dwa szybkie złącza z gwintem wew. 1/4BSP
B2 Dwa szybkie złącza z gwintem wew. 1/2BSP
M Dwa szybkie złącza z gwintem wew. M20x1,5

Standardowe wyposażenie (na wyposażeniu)
Nazwa Ilość
Zewnętrzny kolektor ciśnienia do podłączania dwóch 
przyrządów kalibrowanych (oprócz ADT761-LLP) (ADT106-X) 1 szt.

Zasilacz sieciowy 230VAC (9818) 1 szt.
Akumulator Li-Ion (97725) 1 szt.
Gumowy uchwyt manometru DP (tylko ADT761-LLP) (9240) 1 szt.
Przewód podłączeniowy dla modułu ADT160 (9060) 1 szt.
Elastyczny przewód (o długości ok. 1,5m) z adapterem do 
testowania (z wyłączeniem ADT761A-LLP) (ADT100-761A-X) 1 kpl.

Adapter na przewód elastyczny (tylko dla ADT761A-D) 
(1220211206) 1 szt.

Zestaw przewodów podłączeniowych (pomiarowych) (9022) 2 kpl (4 szt.)
Walizka transportowa na ADT761A i akcesoria (9907) 1 szt.
Uszczelki typu o-ring 1 kpl (20szt)
Przewód ciśnieniowy (tylko ADT761A-D i ADT761A-BP) 1 szt.
Wtyczka gwintowana (oprócz ADT761A-LLP) 1 szt.
Kabel USB 1 szt.
Adapter z przewodu na gwint (tylko dla ADT761A-D 
i ADT761A-BP) 1 szt.

Przewód silikonowy 2m dla ADT761A-LLP oraz 1m dla 
ADT761A-D 1 kpl

Akredytowany certyfikat kalibracji zgodny z ISO17025 1 szt.

Opcjonalne wyposażenie (na zamówienie)
Numer katalogowy Opis
ADT161 Zewnętrzny moduł ciśnienia z serii ADT161
9060 Kabel podłączeniowy dla modułu ADT160

9530-BASIC Oprogramowanie do zarządzania kalibracją Additel/Acal, 
wersja podstawowa.

9530-NET
Oprogramowanie do zarządzania kalibracją Additel/Acal, 
wersja sieciowa. Obejmuje instalację serwera i licencję 
dla 1 użytkownika.

ADT100-761A-X Elastyczny przewód ciśnieniowy (ok. 1,5m) z szybkim 
złączem (dokręcanym ręką).

ADT106A-X
Zewnętrzny kolektor ciśnienia do podłączania dwóch 
przyrządów kalibrowanych z szybkimi złączami 
(dokręcanymi ręką).

ACSE Sp. z
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Automatyczne (hydrauliczne) kalibratory ciśnienia ADT762

 � Zakresy pomiarowe do 700bar
 � Dokładność 0,01%FS lub 0,02%FS
 � Wysoka stabilność generowanego ciśnienia 0,005%FS
 � Dwa zakresy przełączane ręcznie lub automatycznie
 � Przenośny, przeznaczony do użytku w terenie jak i w labora-

torium pomiarowym
 � Możliwość pomiaru za pomocą zewnętrznych modułów ci-

śnienia
 � Komunikacja Wi-Fi, Bluetooth, USB i Ethernet
 � Pełny komunikator terenowy HART
 � Komunikacja HART i Profibus
 � Rejestracja danych i zarządzanie zadaniami
 � Opatentowana technologia pompy elektrycznej o zwiększo-

nej wydajności
 � Akredytowany certyfikat kalibracji zgodny ISO17025

Opis
Automatyczny kalibrator ciśnienia ADT762 różni się od innych kalibratorów ciśnienia dostępnych na rynku. Ten rewolucyjny produkt jest kompletnym 
urządzeniem do automatyzacji pracy związanej z kalibracją ciśnienia w zakresie do 700bar. Kalibrator ADT762 zaprojektowany jest z myślą o użytko-
waniu zarówno w terenie, jak i w laboratorium pomiarowym. Mobilność i dokładność tego kalibratora powoduję, że urządzenie to stanie się szybko ulu-
bionym kalibratorem zarówno dla pracowników laboratorium, jak i techników terenowych. Dzięki w pełni zautomatyzowanej obsłudze procesu kalibra-
cji przetworników ciśnienia, przełączników, manometrów tarczowych i cyfrowych oraz czujników, w tym urządzeń HART/PROFIBUS oraz w połącze-
niu z automatycznymi funkcjami zadań kalibracji, rejestracji danych oraz komunikacją Wi-Fi powoduje, że na tą chwilę jest to najbardziej wydajny ka-
librator ciśnienia.

Podwójny zakres dokładności do 0,01%
Kalibrator ADT762 zawiera unikalną możliwość automatycznego przełą-
czania pomiędzy różnymi wewnętrznymi kalibracjami w zależności od ak-
tualnego ciśnienia. Kalibrator ADT762 zapewnia unikatowe kalibracje dla 
każdego z zakresów pomiarowych 0...200 bar i 0...700 bar. Gdy kalibrator 
jest pod ciśnieniem, automatycznie wybierze parametry kontroli i pomiaru 
w oparciu o określony zakres ciśnienia. Wybór zakresu kalibracji ciśnienia 
można ustawić na tryb „auto”, dzięki czemu zakres kalibracji jest automa-
tycznie wybierany przez ADT762 w oparciu o zadaną wartość ciśnienia. 
Opcjonalnie zakres kalibracji można wybrać ręcznie.

Wbudowana funkcja automatycznego czyszczenia
Czyszczenie hydraulicznych systemów kalibracji może być trudne i cza-
sochłonne. Dlatego kalibrator ADT762 został wyposażony w systemem 
automatycznego czyszczenia, który oszczędza czas, pieniądze i frustra-
cję, całkowicie automatyzując usuwanie powietrza z systemu. Naciśnięcie 
w kalibratorze ADT762 jednego przycisku, powoduje uruchomienie funkcji 
czyszczeniem systemu. Pomaga to zaoszczędzić czas obsłudze na zaję-
cie się innymi potrzebami.

Funkcja dokumentowanego zadania kalibracji
Zaawansowana aplikacja do dokumentowania zadań kalibracji umożliwia 
użytkownikom szybkie tworzenie i wykonywanie zadań bez konieczności 
korzystania z komputera lub tabletu. Kalibrator ciśnienia ADT762 automa-
tycznie analizuje błędy, generuje raporty z procesu kalibracji, które zapisu-
je w wewnętrznej pamięci. Kalibrator ADT762 może obsługiwać do 1000 
zadań kalibracji, które można zapisać i przywoływać w dowolnym momen-
cie, aby zaoszczędzić czas i pieniądze.

Dwa tryby komunikacji Hart
Przetworniki ciśnienia z komunikacją HART mogą być bezpośrednio konserwowane i kalibrowane bez żadnego innego sprzętu lub narzędzi. Kalibra-
tor ADT762 zapewnia tryb automatycznej kalibracji HART oraz tryb ręcznej kalibracji. Funkcja dwu trybów komunikacji HART nie tylko zapewnia wy-
dajny i wygodny tryb współdziałania dla DUT, ale także obsługuje dostęp do kalibratora z pełną obsługą HART.

ACSE Sp. z
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Specyfikacja ciśnienia
Model ADT762
Zakres ciśnienia 1...700bar
Wybór zakresu Zakres ręczny 200bar, ręczny 700bar lub automatyczny

Dokładność(1) 0~200bar, 0.01%FS
0~700bar, 0.01%FS

0~200bar, 0.02%FS
0~700bar, 0.02%FS

Max pojemność zewnętrzna Max: 80ml przy 700bar, zalecane 50ml
Wbudowany zbiornik oleju Max: 350 ml, wciskany korek zbiornika, wbudowany filtr
Stabilność [1] ≤ 0,005% FS od 7 do 700 bar
Czas trwania stabilności > 5 min
Moduł ciśnienia Wbudowany jeden moduł z podwójnym zakresem
Zewnętrzny moduł pomiaru 
ciśnienia Wszystkie moduły ciśnienia z serii ADT161

[1] Stabilność kontroli ciśnienia opiera się na wyborze zakresu lub module zewnętrznym.

Specyfikacja dla sygnałów elektrycznych.
Zakres Rozdzielczość Dokładność Uwagi

Pomiar prądu [mA] Automatyczny wybór zakresu 
±25 lub ±50mA 0.1μA 0.008 %RD + 1.0μA

0.008 %RD + 2.0μA Impedancja <10Ω

Pomiar napięcia [mV/V]

±300mV 0.1μV 0.008 %RD + 6μV Impedancja >1GΩ

Automatyczny wybór zakresu 
±5, ±12 lub ±30V

±5V: 20μV
±12V: 100μV
±30V: 100μV

0.008 %RD + 100μV
0.008 %RD + 240μV
0.008 %RD + 600μV

Impedancja >10MΩ

Źródło zasilania pętli 24VDC N/A ±1V 50mA (max obciążenie)

Źródło prądu [mA] 0...2.5mA lub
2.5...25mA

0-2.5mA: 0.05μA
0-25mA: 0.5μA

0-2.5mA: 0.008 %RD + 0.1μA
0-25mA: 0.008 %RD + 1.0μA 20mA @ 1KΩ

Źródło zasilania 16...30VDC 1V ±1V 70mA (max obciążenie)
Źródło napięcia [mV/V] 0...16VDC 0.25mV 0.008 %RD + 0.002%FS

Przełącznik ciśnienia Przełącznik mechaniczny, prze-
łącznik NPN, przełącznik PNP N/A N/A Czas odpowiedzi <10ms.

Max zakres napięcia wejściowego 3-30V
Kompensacja temperatury 18...28°C
Współczynnik temperatury Poza zakresem temperatury 18...28°C: <± 0.0005%RD + 0.00005%FS/°C
Ochrona napięciowa Do 30V na dowolnych dwóch gniazdach
Test przełączników ciśnienia +
HART / PROFIBUS PA +

Specyfikacja i kompatybilność zewnętrznych modułów ciśnienia
Specyfikacja

Model Zakres ciśnienia Dokładność Typ ciśnienia Media

ADT161-01RDGPXM
dla 0.01%RDG

70bar 0.01%FS Ciśnienie względne G, L
100bar 0.01%FS Ciśnienie względne G, L
140bar 0.01%FS Ciśnienie względne G, L
200bar 0.01%FS Ciśnienie względne G, L
350bar 0.01%FS Ciśnienie względne G, L
700bar 0.01%FS Ciśnienie względne G, L

ADT161-02-GPXX
dla 0.02%FS

70bar 0.02%FS Ciśnienie względne G, L
100bar 0.02%FS Ciśnienie względne G, L
140bar 0.02%FS Ciśnienie względne G, L
200bar 0.02%FS Ciśnienie względne G, L
350bar 0.02%FS Ciśnienie względne G, L
700bar 0.02%FS Ciśnienie względne G, LACSE Sp. z

 o.o.
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Podstawowe dane techniczne 
Specyfikacja Opis
Interfejs użytkownika Kolorowy ekran dotykowy i/lub obsługa za pomocą klawiszy
Wyświetlacz Kolorowy ekran dotykowy (7”) typ TFT (800 x 480px)
Stopień ochrony IP31
Zasilanie Dedykowany akumulator litowo-jonowy, zasilacz zewnętrzne 110/220V
Bateria Akumulator litowo-jonowy, typowy czas pracy ok. 12 godzin, czas ładowania max 5 godzin
Komunikacja USB, LAN, Bluetooth, Wi-Fi
Waga Ok. 12,8kg (bez medium)
Wymiary 300 x 220 x 192 mm
Pamięć 8GB
Funkcja rejestracji Do 1 000 000 odczytów (oznaczonych datą i godziną)
Dokumentacja zadań 
kalibracji Do 1000 zadań kalibracji może być zapisane w wewnętrznej pamięci wraz danymi

Komunikacja HART Odczyt, konfiguracja i kalibracja urządzeń HART - aktualizowane okresowo pliki DD.
Funkcje automatyczne Test przełącznika, automatyczny krok, test szczelności
Język interfejsu 
użytkownika Angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, portugalski, chiński, japoński i rosyjski

Żywotność pompy 
ciśnienia >1,000,000 cykli

Warunki otoczenia

Temperatura pracy: 0... 50°C
Kompensacja temperatury: 0... 50°C 
Temperatura przechowywania: -20...60°C
Wilgotność: <90%, bez kondensacji

Wibracje i wstrząsy Wibracje: 4g (20 do 2000Hz)
Wstrząsy: 8g, test upadku z wysokości 1 metra

Certyfikat Akredytowany certyfikat kalibracji ISO 17025
Zgodność CE
Kompatybilność 
oprogramowania ACal, Additel Land i Additel Link

Sposób zamawiania
ADT762- 02 - GP10K - M Automatyczny kalibrator ciśnienia

Dokładność 01 0.01% pełnego zakresu pomiarowego
02 0.02% pełnego zakresu pomiarowego

Przyłącza procesowe
(zewnętrznego rozdzielacza ciśnienia)

N Dwa szybkie złącza z gwintem wew. 1/4NPT
N2 Dwa szybkie złącza z gwintem wew. 1/2NPT
B Dwa szybkie złącza z gwintem wew. 1/4BSP
B2 Dwa szybkie złącza z gwintem wew. 1/2BSP
M Dwa szybkie złącza z gwintem wew. M20x1,5

Standardowe wyposażenie (na wyposażeniu)
Nazwa Ilość
Zestaw przewodów podłączeniowych (pomiarowych) (9022) 2 kpl (4 szt.)
Kabel USB 1 szt.
Akumulator Li-Ion (97725) 1 szt.
Zasilacz sieciowy 230VAC (9818) 1 szt.
Lejek 1 szt.
Przewód ciśnieniowy ADT100-762 1 szt.
Futerał na akcesoria (na kable i adaptery) 1 szt.
Korek transportowy 1 szt.
Walizka transportowa na ADT762 i akcesoria (9907-762) 1 szt.
Olej (dietyloheksyl sebacynianu) 1 litr
O-ringi do zbiornika na olej 3,5*1,2-NBR70 5 szt.
O-ringi do złącza kątowego 5*1,5-NBR70 5 szt.
Przewód podłączeniowy dla modułu ciśnienia ADT161 (9060) 1 szt.
Złącze kątowe ADT100-762-X 1 szt.
Akredytowany certyfikat kalibracji zgodny z ISO17025 1 szt.

Opcjonalne wyposażenie (na zamówienie)
Numer katalogowy Opis

ADT107-X-KIT Zestaw do kalibracji ciśnienia (zawiera kolektor z dwoma 
portami, wąż ciśnieniowy i przewód podłączeniowy

ADT161 Zewnętrzny moduł ciśnienia z serii ADT161
ADT100-762-X dodatkowe złącze kątowe

9530-BASIC Oprogramowanie do zarządzania i automatycznej 
kalibracji Additel/Acal, wersja podstawowa

9530-NET
Oprogramowanie do zarządzania i automatycznej 
kalibracji Additel/Acal, wersja sieciowa. Obejmuje 
instalację serwera i licencję dla 1 użytkownikaACSE Sp. z

 o.o.
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Wymienne moduły ciśnienia do kalibratorów ADT161 i ADT161Ex

 � Pomiar ciśnienia względnego, absolutnego, różnicy ciśnień
 � Zakresy pomiarowe: do 4200bar
 � Dokładność: 0,01%RD
 � Dostępne moduły w wersji iskrobezpiecznej (Ex)
 � Pełna kompensacja temperatury
 � Akredytowany certyfikat kalibracji zgodny ISO17025

Opis
Dzięki zaawansowanej technologii mikroprocesorowej i najnowocześniejszym krzemowym czujnikom ciśnienia, cyfrowe moduły ciśnienia z serii 
ADT161 i ADT161Ex firmy Additel zapewniają dokładne, niezawodne i ekonomiczne rozwiązanie do pomiaru ciśnienia w szerokim zakresie ciśnień. 
Cyfrowe moduły ciśnienia w wersji iskrobezpiecznej (Ex) są w stanie zapewnić pomiary ciśnienia, nawet w strefach niebezpiecznych (zagrodzonych 
wybuchem). Aby osiągnąć najlepszą wydajność, każdy krzemowy czujnik ciśnienia w module jest specjalnie starzony, testowany i prześwietlany przed 
montażem. Moduły z serii ADT161 i ADT161Ex zaprojektowane są jako zewnętrzne moduły ciśnienia do automatycznego (ręcznego) kalibratora ci-
śnienia ADT760, automatycznego kalibratora ciśnienia ADT761A, ręcznych kalibratorów procesowych z serii ADT226/227 oraz kontrolera ciśnienia 
ADT780. Moduły z serii ADT161 i ADT161Ex są niezrównane pod względem wydajności i niezawodności. Jeśli bezpieczeństwo jest krytycznym wy-
mogiem dla Twojej pracy, możemy Ci pomóc, gdy połączysz nasz kalibrator procesowy z serii ADT226Ex/227Ex z dowolnym z naszych modułów ci-
śnienia ADT161Ex.

Dostępne zakresy pomiarowe ciśnienia
Ciśnienie względne [1]

P/N Zakres ciśnie-
nia Media [2] Dokładność Ciśnienie

niszczące%FS
V15 -1.0 bar G 0.02 3 x
GP2 0.16 bar G 0.05 3 x
GP5 0.35 bar G 0.05 3 x

GP10 0.7 bar G 0.02 3 x
GP15 1.0 bar G 0.02 3 x
GP30 2.0 bar G, L 0.01 (0.02) 3 x [3]

GP50 3.5 bar G, L 0.01 (0.02) 3 x [3]

GP100 7.0 bar G, L 0.01 (0.02) 3 x [3]

GP150 10 bar G, L 0.01 (0.02) 3 x [3]

GP300 20 bar G, L 0.01 (0.02) 3 x [3]

GP500 35 bar G, L 0.01 (0.02) 3 x [3]

GP600 40 bar G, L 0.01 (0.02) 3 x [3]

GP1K 70 bar G, L 0.01 (0.02) 3 x [3]

GP1.5K 100 bar G, L 0.01 (0.02) 3 x [3]

GP2K 140 bar G, L 0.01 (0.02) 3 x [3]

GP3K 200 bar G, L 0.01 (0.02) 3 x [3]

GP5K 350 bar G, L 0.01 (0.02) 3 x [3]

GP10K 700 bar G, L 0.01 (0.02) 2 x [4]

GP15K 1000 bar G, L 0.05 2 x
GP20K 1400 bar G, L 0.05 1.5 x
GP25K 1600 bar G, L 0.05 1.5 x
GP30K 2000 bar G, L 0.05 1.5 x
GP36K 2500 bar G, L 0.05 1.5 x
GP40K 2800 bar G, L 0.05 1.35 x
GP50K 3500 bar G, L 0.1 1.2 x
GP60K 4200 bar G, L 0.1 1.1 x

[1] Ciśnienie względne odseparowane (zamknięta komora ciśnienia przy 1bar abs.) powyżej 70bar.
[2] Rodzaj medium: G = gazy, L = ciecze.
[3] 2 x dla 0.01%FS
[4] 1.2 x dla 0.01%FS

Ciśnienie połączone (nadciśnienie i podciśnienie)

P/N Zakres ci-
śnienia Medium Dokład-

ność (%FS) 
Ciśnienie
niszczące

Przeciążal-
ność

CP2 ±0.16 bar G 0.05 3 x 1.2 x
CP10 ±0.7 bar G 0.02 3 x 1.2 x
CP15 ±1.0 bar G 0.02 3 x 1.2 x
CP30 -1...2 bar G 0.01 (0.02) 3 x 1.2 x

CP100 -1...7 bar G, L 0.01 (0.02) 3 x 1.2 x
CP150 -1...10 bar G, L 0.01 (0.02) 3 x 1.2 x
CP300 -1...20 bar G, L 0.01 (0.02) 3 x 1.2 x
CP500 -1...35 bar G, L 0.01 (0.02) 3 x 1.2 x
CP600 -1...40 bar G, L 0.01 (0.02) 3 x 1.2 x
CP1K -1...70 bar G, L 0.01 (0.02) 3 x 1.2 x
CP2K -1...140 bar G, L 0.01 (0.02) 3 x 1.2 x
CP3K -1...200 bar G, L 0.01 (0.02) 3 x 1.2 x
CP5K -1...350 bar G, L 0.01 (0.02) 3 x 1.2 x

CP10K -1...700 bar G, L 0.01 (0.02) 2 x 1.2 x

Uwaga: Czujniki o dokładności 0,01%FS nie są dostępne w wersji Ex i nie mogą być podłączane 
do urządzeń Ex.

Różnica ciśnień

P/N Zakres ci-
śnienia [1] Medium Dokład-

ność (%FS)
Ciśnienie
niszczące

Ciśnienie 
statyczne

DP1 ±2.5 mbar G 0.05 [2] 100 x ±10psi
DP2 ±5.0 mbar G 0.05 [2] 100 x ±10psi
DP5 ±10 mbar G 0.05 [2] 50 x ±10psi
DP10 ±25 mbar G 0.05 [2] 20 x ±10psi
DP20 ±50 mbar G 0.05 20 x ±10psi
DP30 ±75 mbar G 0.05 20 x ±10psi
DP50 ±125 mbar G 0.05 3 x ±10psi
DP100 ±250 mbar G 0.02 3 x ±15psi
DP150 ±350 mbar G 0.02 3 x 50psi
DP300 ±700 mbar G 0.02 3 x 50psi

[1] Specyfikacja FS dotyczy zakresu. Dokładność obejmuje jednoroczną stabilność.
[2] Dokładność 0,05%FS (w tym stabilność 6 miesięcy). Dokładność roczna to dokładność kalibra-
cji 0,05%FS w połączeniu z jednoroczną stabilnością 0,05%FS.

ACSE Sp. z
 o.o.
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Czujniki o podwyższonej dokładności 

P/N Zakres pomiarowy Medium Dokładność Ciśnienie
niszczące Przeciążalność

AP15R 0...1 bar G 0.01%FS 2 x 1.2 x
CP30M -1...2 bar G, L 0.005%RDG + 0.005%FS 2 x 1.2 x
CP50M -1...3.5 bar G, L 0.005%RDG + 0.005%FS 2 x 1.2 x
CP100M -1...7 bar G, L 0.005%RDG + 0.005%FS 2 x 1.2 x
CP300M -1...20 bar G, L 0.005%RDG + 0.005%FS 2 x 1.2 x
CP500M -1...35 bar G, L 0.005%RDG + 0.005%FS 2 x 1.2 x
CP1KM -1...70 bar G, L 0,01%RDG lub 0,003%FS, w zależności co większe 2 x 1.2 x
CP2KM -1...140 bar G, L 0,01%RDG lub 0,003%FS, w zależności co większe 2 x 1.1 x
CP3KM -1...200 bar G, L 0,01%RDG lub 0,003%FS, w zależności co większe 2 x 1.1 x
CP5KM -1...350 bar G, L 0,01%RDG lub 0,003%FS, w zależności co większe 2 x 1.1 x

CP10KM -1...700 bar G, L 0,01%RDG lub 0,003%FS, w zależności co większe 1.2 x 1.1 x

Ciśnienie barometryczne

P/N Zakres pomiarowy Medium Dokładność %RD Ciśnienie
niszczące

BP 60...110kPa G 55Pa N/A 3 x

Podstawowe dane techniczne 
Dokładność standardowa Podwyższona dokładność

GPXX CPXX DPXX CPXM
Temperatura pracy -10...50°C 10...30°C
Temperatura 
przechowywania -30...70°C -30...70°C

Wilgotność Max 95%RH Max 90%RH
Przyłącze procesowe 1/4NPT, 1/2NPT, 1/4BSP, 1/2BPS, M20 x15
Materiał obudowy Stal nierdzewna
Iskrobezpieczeństwo 
(tylko modele 
ADT161Ex)

Certyfikat ATEX II 1G EX ia IIC T4 Ga (moduły ADT161Ex współpracują tylko z ADT226Ex lub ADT227Ex zgodnie z certyfikatem ATEX)

Wymiary 33 x 123mm
Waga 0,4kg

Sposób zamawiania
ADT161 - 02 - GP300 - BAR - M

Wersja — Standardowa (bez oznaczenia)
Ex Iskrobezpieczna (ex)

Dokładność

01 0.01%FS (nie dotyczy wersji Ex)
02 0.02%FS
05 0.05%FS
10 0.1%FS
RD 0.1%RD (nie dotyczy wersji Ex)

Zakres ciśnienia nominalnego P/N ... Patrz tabela ciśnień

Jednostka ciśnienia PSI Zakres w psi
BAR Zakres w bar

Przyłącze procesowe

N Gwint męski typu 1/4”NPT
N2 Gwint męski typu 1/2”NPT
B Gwint męski typu 1/4”BSP
B2 Gwint męski typu 1/2”BSP
M Gwint męski typu M20x1,5
AF Gwint żeński typu Autoclave F-250-C, 9/16” - 18 UNF-2B
AM Gwint męski typu Autoclave M-250-C, 9/16” - 18 UNF-2A

Standardowe wyposażenie (w komplecie z przyrządem)
Nazwa Ilość 
Fabryczny certyfikat kalibracji zgodny z NIST 1 szt.

Opcjonalne wyposażenie (na zamówienie)
Numer katalogowy Opis
9060 Kabel do podłączenia modułu ciśnienia ADT160.ACSE Sp. z

 o.o.

mailto:biuro@acse.pl
www.acse.pl


D
AT

A:
 1

1.
01

.2
02

3
Manometry cyfrowe, pompki kalibracyjne, kalibratory ciśnienia, temperatury i sygnałów 

H-70 ACSE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2A, 31 - 223 Kraków, tel/fax +12 415 05 09, e-mail: biuro@acse.pl, http://acse.pl

Kalibratory niskich ciśnień KAL84

 � Min. zakres pomiarowy: 0...100Pa do 0...100kPa
 � Wysoka dokładność:± 0.5 % (± 0.2 %)
 � Wyjście analogowe: 0...1VDC
 � Możliwość stosowania jako kalibrator i urzą dze nie referencyjne
 � Zintegrowany czujnik ciśnienia
 � Wyświetlacz 4 1/2 - cyfry LCD
 � Przeliczanie jednostek: mmHg/kPa, mbar/kPa
 � Niezależne wewnętrzne zasilanie

Dane techniczne

Dokładność 1)
0.5% zakresu ±1 cyfra 
0.2% zakresu ±1 cyfra dla zakresów ≥1kPa 
≤50kPa

Histereza 0.1%

Dryft temperaturowy (zera) Nie dotyczy; przycisk autozerowania dostępny 
na panelu przednim

Dryft temperaturowy (zakresu) 0.04%/K (+10...+50°C)
Temperatura kalibracji +22°C +/-4%
Medium Powietrze i nieagresywne gazy

Objętość Ok. 100cm3 (dla zakresów > 100Pa)
Ok. 200cm3 (dla zakresu 100Pa)

Wyjście analogowe 0...1 V (RL ≥ 2 kΩ), dwa gniazda ∅4mm
Maksymalne ciśnienie systemowe 100kPa
Wyświetlacz 4 1/2 cyfry LCD, wysokość znaku = 10mm
Stała czasowa Przełączana 0.1s lub 1s
Temperatura pracy +10...40°C
Temperatura przechowywania –10...70°C

Zasilanie Akumulator NiCd 9V oraz zasilacz sieciowy 
na 230V (115)

Przyłącze ciśnieniowe ∅6mm
Masa Ok. 3kg
Normy bezpieczeństwa CE

1) Dokładność pomiaru wzorca 0,3Pa dla zakresów pomiarowych ≤ ±1,5kPa.

Sposób zamawiania
KAL-84 - -

Zakresy

0 0...100Pa (0...1mbar)
1 0...1kPa (0...10mbar)
10 0...10kPa (0...100mbar)

100 0...100kPa (0...1000mbar)
300 0...300mmHg (0...400mbar)

Dokładność 1 0.5% zakresu
2 0.2% zakresu (dla zakresów ≥1kPa do ≤ 50kPa)

Zasilanie 230 230VAC
115 115VAC

Akcesoria
Torba transportowa 9062.-0001
Pompka ręczna 9601.-0036
Certyfikat kalibracji DKD 9601.0288
Fabryczny certyfikat kalibracji 9601.0136
Fabryczny certyfikat kalibracji 9601.-0002

Wymiary

260 (głębokość 180)

Opis

Wybór jednostki
ciśnienia

Automatyczna 
kalibracja zera

Wybór 
stałej czasowej

ON/OFF

Podświetlanie
wyświetlacza

Wyjście
analogowe

Port ciśnienia 
ujemnego [ - ]

Wyjście 
ciśnienia

Korbka generatora 
ciśnienia

Zawór dla ciśnienia
ujemnego [ - ]

Zawór dla ciśnienia
dodatniego [ + ]

Port ciśnienia 
dodatniego [ + ]ACSE Sp. z
 o.o.
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Zasilanie 0 85...264VAC
A 85...264VAC + akumulator litowo - jonowy

Interfejs 0 brak
1 USB (standard dla KAL200)

Akcesoria
Walizka transportowa 9220.0002
Certyfikat kalibracji DKD 9601.0288
Fabryczny certyfikat kalibracji 9601.0136

Wymiary

Oprogramowanie

Kalibratory niskich ciśnień KAL100 i KAL200

 � Zakresy pomiarowe: 0...100Pa do 0...100kPa
 � Wysoka dokładność kalibracji i pomiaru
 � Wysoka mobilność dla wersji z opcjonalnym akumulatorem
 � Czas pracy na akumulatorze ok. 8 godzin
 � Automatyczna kalibracja zera
 � Opcjonalny interfejs USB (standard dla KAL 200)
 � Alfanumeryczny wyświetlacz LCD
 � Konwersja jednostek (np., mmHg, mmH2O, psi itp.)
 � Wielojęzyczne menu

Dane techniczne

Dokładność KAL100 1) 0.5% zakresu ± 1 cyfra dla ≤200Pa/±200Pa
0.2% zakresu ± 1 cyfra dla >200Pa/±200Pa

Dokładność KAL200 1)
0.3% zakresu ± 1 cyfra dla 100Pa/±100Pa
0.2% zakresu ± 1 cyfra dla 200Pa/±200Pa
0.1% zakresu ± 1 cyfra dla >200Pa/±200Pa

Dokładność gen. ciśnienia ≤ 0.05%FS

Dopuszczalne przeciążenie 600 kPa dla zakresów >3kPa
200 kPa dla zakresów ≤3kPa

Dryft termiczny zera ± 0% (cyklicznie korygowane zero)

Dryft termiczny zakresu KAL100: 0,04%/K (+10...50°C)
KAL200: 0,03 %/K (+10...50°C)

Temperatura kalibracji 22°C
Medium Powietrze i nieagresywne gazy

Wejście pomiarowe 0...10 V, 0...20mA
Dokadność wejścia: 0,2%FS

Interfejs komunikacyjny USB Dla KA100 (opcjonalny)
Dla KAL200 (standard)

Wyświetlacz Alfanumeryczny LCD 2x20 znaków
Zasilanie kalibrowanych urządzeń 24VDC (max 100mA) - tylko KAL200
Temperatura pracy +10...+40°C
Temperatura przechowywania -10...+70°C
Pobór mocy Ok. 10VA
Przyłącze ciśnieniowe Króćce dla przewodów ciśnieniowych ∅6 mm
Masa Ok. 4,6kg

1) Dokładność pomiaru wzorca 0,3Pa dla zakresów pomiarowych ≤ ±1,5kPa.

Sposób zamawiania
KAL - - -

Model 100 KAL-100
200 KAL-200

Zakresy

0 0...100Pa (0...1mbar)
02 0...200Pa (0...2mbar)
05 0...500Pa (0...5mbar)
1 0...1kPa (0...10mbar)
2 0...2kPa (0...20mbar)
5 0...5kPa (0...50mbar)
10 0...10kPa (0...100mbar)
20 0...20kPa (0...200mbar)
50 0...50kPa (0...500mbar)

100 0...100kPa (0...1000mbar)
0A ±100Pa (±1mbar)
02A ±200Pa (±2mbar)
05A ±500Pa (±5mbar)
1A ±1kPa (±10mbar)
2A ±2kPa (±20mbar)
5A ±5kPa (±50mbar)
10A ±10kPa (±100mbar)
20A ±20kPa (±200mbar)
50A ±50kPa (±500mbar)
100A -80...100kPa (-800...1000mbar)

ACSE Sp. z
 o.o.
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Pneumatyczne pompki kalibracyjne niskiego ciśnienia ADT901B

 � Zakres generowanego ciśnienia -0.4...0.4bar
 � Rozdzielczość generowanego ciśnienia 0.1Pa (0.001mbar)
 � Wysoka stabilność 
 � Komora izotermiczna redukująca wpływ zmian temperatury
 � Wytrzymała i nie wymagająca obsługi konstrukcja
 � Złącza przyrządów dokręcane ręką, bez użycia klucza
 � Niska waga 1.6kg

Opis
Pneumatyczne pompki ciśnienia ADT901B są przyrządami przenośnymi, 
przeznaczonymi do generowania niskich ciśnień w zakresie -0.4...0.4bar. 
Dzięki wysokiej jakości prasie śrubowej została zapewniona wysoka roz-
dzielczość regulacji ciśnienia 0.1Pa (0.001mbar). ADT901B jest bardzo 
stabilnym urządzeniem do kalibracji niskich ciśnień. Pompka posiada 
specjalną komorę izotermiczną której zadaniem jest redukcja możliwych 
efektów zmiany temperatury otoczenia. Większość pompek wykorzystu-
je zawór zwrotny i nie są dobrze zaizolowany, powoduje to duże wahania 
ciśnienia wraz ze zmianą temperatury otoczenia lub gdy pompka jest do-
tykana. Pompka ADT901B nie używa zaworu zwrotnego i jest niezwykle 
stabilna. Dwa specjalne złącza dla przyrządu referencyjnego i kalibrowa-
nego umożliwiają łatwy montaż i demontaż przyrządów bez potrzeby uży-
wania taśmy uszczelniającej i klucza. ADT901B jest idealną pompką kali-
bracyjną dla aplikacji niskociśnieniowych. 

Podstawowe cechy
• Niska waga: Tylko 1,6kg
• Rozdzielczość generowanego ciśnienia

0.1Pa (0.001mbar). Specjalnie zaprojektowana praska śrubowa do 
bardzo dokładnego zadawania ciśnienia.

• Wysoka stabilność
Izotermiczna komora: Komora ciśnieniowa jest izolowana termicznie 
aby zredukować wpływ zmian warunków otoczenia.
Specjalne zaprojektowany tłok minimalizuje nieszczelności i gwaran-
tuje wysoką stabilność.

• Wytrzymała i nie wymagająca obsługi konstrukcja
Brak zaworu zwrotnego, który jest zazwyczaj przyczyną kłopotów.

• Łatwa w użyciu
Ciśnienie może być dokładnie i szybko nastawiane i regulowane przez 
prosty obrót rączki. 

• Szybkie złącza dokręcane ręką
Pozwala to na łatwe podłączanie i odłączanie do pompki kalibracyjnej 
bez potrzeby używania taśmy PTFE lub klucza.

Specyfikacja
• Medium mierzone: Powietrze
• Zakres generowanego ciśnienia: -0.4...0.4bar
• Rozdzielczość generowanego ciśnienia: 0.1Pa (0.001mbar)
• Materiał

Rama/przyłącza: Stal nierdzewna
Obudowa: Stal nierdzewna/aluminium
Uszczelnienia: Buma-N

• Przyłącza
Dwa szybkie złącza dla przyrządu kalibrowanego i referencyjnego. 
Złącze przyrządu kalibrowanego: Gwint wewnętrzny 1/4NPT, 1/2NPT, 
1/4BSP, 1/2BSP lub M20X1.5.
Złącze przyrządu referencyjnego: Gwint wewnętrzny 1/4NPT, 1/2NPT, 
1/4BSP, 1/2BSP l lub M20X1.5.

• Wymiary
Wysokość: 145mm
Baza: 245 x 165mm

• Waga: 1,6kg

Sposób zamawiania
ADT901B- - Pneumatyczna pompka ciśnienia

Przyłącze 
procesowe

N Dwa szybkozłącza z gwintem wewnętrznym 1/4NPT
N2 Dwa szybkozłącza z gwintem wewnętrznym 1/2NPT
B Dwa szybkozłącza z gwintem wewnętrznym 1/4BSP

B2 Dwa szybkozłącza z gwintem wewnętrznym 1/2BSP
M Dwa szybkozłącza z gwintem wewnętrznym M20x1,5

Wyposażenie SET Walizka transportowa na pompkę

Standardowe wyposażenie (w komplecie z przyrządem)
Nazwa Ilość 
Uszczelki typu O-ring 20 szt.
Instrukcja obsługi 1 szt.

Opcjonalne wyposażenie (na zamówienie)
Numer katalogowy Opis

ADT901B-X-KIT Zestaw podłączeniowy do pompki pneumatycznej 
ADT901B (elastyczne przewody ciśnieniowe, złączki, itp.)

9240 Uchwyt na manometr różnicy ciśnień.
ADT102 Zestaw 25 adapterów i złączy.
ADT103 Zestaw 10 adapterów i złączy (dokręcanych ręką).

9901-901 Walizka transportowa na pompkę ADT901B i dwa 
przyrządy.

ADT901B-MK Zestaw serwisowy do pompki ADT901.ACSE Sp. z
 o.o.
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Pneumatyczne pompki kalibracyjne ciśnienia ADT912A

 � Zakres generowanego ciśnienia -0.95...4bar
 � Rozdzielczość generowanego ciśnienia 0.1Pa (0.001mbar)
 � Wysoka stabilność 
 � Komora izotermiczna redukująca wpływ zmian temperatury
 � Wytrzymała i nie wymagająca obsługi konstrukcja
 � Złącza przyrządów dokręcane ręką, bez użycia klucza
 � Niska waga 2.8kg

Opis
Pneumatyczne pompki ciśnienia ADT912A są przyrządami przenośnymi, 
przeznaczonymi do generowania ciśnień w zakresie -0.95...4bar. Dzię-
ki zaprojektowanej wysokiej jakości prasie śrubowej została zapewnio-
na wysoka rozdzielczość ustawienia ciśnienia 0.1Pa (0.001mbar). Pomp-
ka ADT912A jest bardzo stabilnym urządzeniem do kalibracji niskich ci-
śnień. Pompka posiada specjalną komorę izotermiczną której zadaniem 
jest redukcja możliwych zmian ciśnienia pod wpływem zmiany tempera-
tury otoczenia. Większość pompek wykorzystuje zawór zwrotny i nie są 
dobrze zaizolowany, powoduje to duże wahania ciśnienia wraz ze zmia-
ną temperatury otoczenia lub gdy jest dotykana. Pompka ADT912A nie 
używa zaworu zwrotnego i jest niezwykle stabilna. Dwa specjalne złącza 
dla przyrządu referencyjnego i kalibrowanego umożliwiają łatwy montaż 
i demontaż przyrządów bez potrzeby używania taśmy uszczelniającej i 
klucza. ADT912A jest idealną pompką kalibracyjną dla aplikacji nisko ci-
śnieniowych. 

Podstawowe cechy
• Niska waga: Tylko 2,8kg
• Rozdzielczość generowanego ciśnienia

0.1Pa (0.001mbar). Specjalnie zaprojektowana praska śrubowa do 
bardzo dokładnego zadawania ciśnienia.

• Wysoka stabilność
Izotermiczna komora: Komora ciśnieniowa jest izolowana termicznie 
aby zredukować wpływ zmian warunków otoczenia.
Specjalne zaprojektowany tłok minimalizuje nieszczelności i gwaran-
tuje wysoką stabilność.

• System zabezpieczeń przed zanieczyszczeniami
Wbudowany z separator w gaz-płyn zabezpiecza pompkę przed wil-
gocią i brudem 

• Wytrzymała i nie wymagająca obsługi konstrukcja
Brak zaworu zwrotnego, który jest zazwyczaj przyczyną kłopotów.

• Łatwa w użyciu
Ciśnienie może być dokładnie i szybko nastawiane i regulowane przez 
prosty obrót rączki. 

• Szybkie złącza dokręcane ręką
Pozwala to na łatwe podłączanie i odłączanie do pompki kalibracyjnej 
bez potrzeby używania taśmy PTFE lub klucza.

Specyfikacja
• Medium mierzone: Powietrze
• Zakres generowanego ciśnienia: -0.95...4bar
• Rozdzielczość generowanego ciśnienia: 0.1Pa (0.001mbar)
• Materiał

Rama/przyłącza: Stal nierdzewna
Obudowa: Stal nierdzewna/aluminium
Uszczelnienia: Buma-N

• Przyłącza
Dwa szybkie złącza dla przyrządu kalibrowanego i referencyjnego. 
Złącze przyrządu kalibrowanego: Gwint wewnętrzny 1/4NPT, 1/2NPT, 
1/4BSP, 1/2BSP lub M20X1.5.
Złącze przyrządu referencyjnego: Gwint wewnętrzny 1/4NPT, 1/2NPT, 
1/4BSP, 1/2BSP l lub M20X1.5.

• Wymiary
Wysokość: 140mm
Baza: 273x258mm

• Waga: 2,8kg

Sposób zamawiania
ADT912A- - Pneumatyczna pompka ciśnienia

Przyłącze 
procesowe

N Dwa szybkozłącza z gwintem wewnętrznym 1/4NPT
N2 Dwa szybkozłącza z gwintem wewnętrznym 1/2NPT
B Dwa szybkozłącza z gwintem wewnętrznym 1/4BSP

B2 Dwa szybkozłącza z gwintem wewnętrznym 1/2BSP
M Dwa szybkozłącza z gwintem wewnętrznym M20x1,5

Wyposażenie SET Walizka transportowa na pompkę
Standardowe wyposażenie (w komplecie z przyrządem)
Nazwa Ilość 
Uszczelki typu O-ring 20 szt.
Instrukcja obsługi 1 szt.

Opcjonalne wyposażenie (na zamówienie)
Numer katalogowy Opis

ADT912-X-KIT Zestaw testowy dla pompki pneumatycznej ADT912A 
(elastyczne przewody ciśnieniowe, złączki, itp.).

ADT102 Zestaw 25 adapterów i złączy.
ADT103 Zestaw 10 adapterów i złączy (dokręcanych ręką).

ADT100-HTK-8K Elastyczny przewód ciśnieniowy ok. 1,5m ze złączem 
dokręcanym ręką.

ADT912A-MK Zestaw serwisowy do pompki ADT912A.

9904-912 Walizka transportowa na pompkę ADT912A i dwa 
przyrządy.

ACSE Sp. z
 o.o.

mailto:biuro@acse.pl
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Pneumatyczne pompki kalibracyjne ciśnienia ADT914A

 � Zakres generowanego ciśnienia -0.95...25bar
 � Rozdzielczość generowanego ciśnienia 10Pa (0.1mbar)
 � Wysoka stabilność 
 � Wytrzymała i nie wymagająca obsługi konstrukcja
 � Złącza przyrządów dokręcane ręką, bez użycia klucza
 � Niska waga 1.5kg

Opis
Pneumatyczne pompki ciśnienia ADT914A są przyrządami przenośnymi, 
przeznaczonymi do generowania ciśnień w zakresie -0.95...25bar. Dzię-
ki zaprojektowanej wysokiej jakości prasie śrubowej została zapewniona 
wysoka rozdzielczość ustawienia ciśnienia 10Pa (0.1mbar). Pompka AD-
T914A jest bardzo stabilnym urządzeniem do kalibracji niskich ciśnień. 
Specjalnie zaprojektowany zawór odcinający zapewnia stabilne ciśnienie 
podczas kalibracji. Wbudowany separator gaz/płyn zabezpiecza pomp-
kę przed wilgocią i brudem co zmniejsza potrzebę konserwacji. Dwa spe-
cjalne złącza dla przyrządu referencyjnego i kalibrowanego umożliwia-
ją łatwy montaż i demontaż przyrządów bez potrzeby używania taśmy 
uszczelniającej i klucza. ADT914A jest idealną pompką kalibracyjną do 
kalibracji przyrządów ciśnieniowych. 

Podstawowe cechy
• Niska waga: Tylko 1,5kg
• Rozdzielczość generowanego ciśnienia

10Pa (0.1mbar). Specjalnie zaprojektowana praska śrubowa do bar-
dzo dokładnego ustawiania ciśnienia.

• Wysoka stabilność
Specjalnie zaprojektowany zawór odcinający zapewnia stabilne ci-
śnienie podczas kalibracji.

• System zabezpieczeń przed zanieczyszczeniami
Wbudowany z separator w gaz-płyn zabezpiecza pompkę przed wil-
gocią i brudem 

• Łatwa w użyciu
• Szybkie złącza dokręcane ręką

Pozwala to na łatwe podłączanie i odłączanie do pompki kalibracyjnej 
bez potrzeby używania taśmy PTFE lub klucza.

Specyfikacja
• Medium mierzone: Powietrze
• Zakres generowanego ciśnienia: -0.95...25bar
• Rozdzielczość generowanego ciśnienia: 10Pa (0.1mbar)
• Materiał

Rama/przyłącza: Stal nierdzewna
Obudowa: Stal nierdzewna/aluminium
Uszczelnienia: Buma-N

• Przyłącza
Dwa szybkie złącza dla przyrządu kalibrowanego i referencyjnego. 
Złącze przyrządu kalibrowanego: Gwint wewnętrzny 1/4NPT, 1/2NPT, 
1/4BSP, 1/2BSP lub M20X1.5.
Złącze przyrządu referencyjnego: Gwint wewnętrzny 1/4NPT, 1/2NPT, 
1/4BSP, 1/2BSP l lub M20X1.5.

• Wymiary
Wysokość: 130mm
Baza: 240x120mm

• Waga: 1,3kg

Sposób zamawiania
ADT914A- - Pneumatyczna pompka ciśnienia

Przyłącze 
procesowe

N Dwa szybkozłącza z gwintem wewnętrznym 1/4NPT
N2 Dwa szybkozłącza z gwintem wewnętrznym 1/2NPT
B Dwa szybkozłącza z gwintem wewnętrznym 1/4BSP

B2 Dwa szybkozłącza z gwintem wewnętrznym 1/2BSP
M Dwa szybkozłącza z gwintem wewnętrznym M20x1,5

Wyposażenie SET Walizka transportowa na pompkę

Standardowe wyposażenie (w komplecie z przyrządem)
Nazwa Ilość 
Uszczelki typu O-ring 20 szt.
Instrukcja obsługi 1 szt.

Opcjonalne wyposażenie (na zamówienie)
Numer katalogowy Opis
ADT102 Zestaw 25 adapterów i złączy.
ADT103 Zestaw 10 adapterów i złączy (dokręcanych ręką).

ADT100-HTK-8K Elastyczny przewód ciśnieniowy ok. 1,5m ze złączem 
dokręcanym ręką.

ADT914A-MK Zestaw serwisowy do pompki ADT914A.

9901-914 Walizka transportowa na pompkę ADT914A i dwa 
przyrządy.

ACSE Sp. z
 o.o.

mailto:biuro@acse.pl
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Pneumatyczne pompki kalibracyjne ciśnienia ADT916A

 � Zakres generowanego ciśnienia -0.95...40bar
 � Rozdzielczość generowanego ciśnienia 10Pa (0.1mbar)
 � Wysoka stabilność 
 � Wytrzymała i nie wymagająca obsługi konstrukcja
 � Złącza przyrządów dokręcane ręką, bez użycia klucza
 � Niska waga 2,7kg

Opis
Pneumatyczne pompki ciśnienia ADT916A są przyrządami przenośnymi, 
przeznaczonymi do generowania ciśnień w zakresie -0.95...40bar. Dzię-
ki zaprojektowanej wysokiej jakości prasie śrubowej zapewniona została 
wysoka rozdzielczość ustawienia ciśnienia 10Pa (0.1mbar). Pompka AD-
T916A jest bardzo stabilnym urządzeniem do kalibracji ciśnienia. Spe-
cjalnie zaprojektowany zawór odcinający zapewnia stabilność ciśnienia 
podczas kalibracji. Wbudowany separator gaz/płyn zabezpiecza pompkę 
przed wilgocią i brudem co zmniejsza potrzebę konserwacji. Dwa specjal-
ne szybkie złącza dla przyrządu referencyjnego i kalibrowanego umożli-
wiają łatwy montaż i demontaż przyrządów bez potrzeby używania taśmy 
uszczelniającej i klucza. ADT916A jest idealną pompką kalibracyjną do 
kalibracji przyrządów ciśnieniowych. 

Podstawowe cechy
• Niska waga: Tylko 2,7kg
• Rozdzielczość generowanego ciśnienia

10Pa (0.1mbar). Wysokiej jakości praska śrubowa zapewnia bardzo 
dokładne ustawianie ciśnienia.

• Wysoka stabilność
Specjalnie zaprojektowany zawór odcinający zapewnia stabilne ci-
śnienie podczas kalibracji.

• System zabezpieczeń przed zanieczyszczeniami
Wbudowany z separator w gaz/płyn zabezpiecza pompkę przed wil-
gocią i brudem.

• Łatwa w użyciu
• Szybkie złącza dokręcane ręką

Pozwala to na łatwe podłączanie i odłączanie do pompki kalibracyjnej 
bez potrzeby używania taśmy PTFE lub klucza.

Specyfikacja
• Medium mierzone: Powietrze
• Zakres generowanego ciśnienia: -0.95...40bar
• Rozdzielczość generowanego ciśnienia: 10Pa (0.1mbar)
• Materiał

Rama/przyłącza: Stal nierdzewna
Obudowa: Stal nierdzewna/aluminium
Uszczelnienia: Buma-N

• Przyłącza
Dwa szybkie złącza dla przyrządu kalibrowanego i referencyjnego. 
Złącze przyrządu kalibrowanego: Gwint wewnętrzny 1/4NPT, 1/2NPT, 
1/4BSP, 1/2BSP lub M20X1.5.
Złącze przyrządu referencyjnego: Gwint wewnętrzny 1/4NPT, 1/2NPT, 
1/4BSP, 1/2BSP l lub M20X1.5.

• Wymiary
Wysokość: 140mm
Baza: 315x198mm

• Waga: 2,7kg

Sposób zamawiania
ADT916A- - Pneumatyczna pompka ciśnienia

Przyłącze 
procesowe

N Dwa szybkozłącza z gwintem wewnętrznym 1/4NPT
N2 Dwa szybkozłącza z gwintem wewnętrznym 1/2NPT
B Dwa szybkozłącza z gwintem wewnętrznym 1/4BSP

B2 Dwa szybkozłącza z gwintem wewnętrznym 1/2BSP
M Dwa szybkozłącza z gwintem wewnętrznym M20x1,5

Wyposażenie SET Walizka transportowa na pompkę

Standardowe wyposażenie (w komplecie z przyrządem)
Nazwa Ilość 
Uszczelki typu O-ring 20 szt.
Instrukcja obsługi 1 szt.

Opcjonalne wyposażenie (na zamówienie)
Numer katalogowy Opis
ADT102 Zestaw 25 adapterów i złączy.
ADT103 Zestaw 10 adapterów i złączy (dokręcanych ręką).

ADT100-HTK Elastyczne przewody ciśnieniowe ok. 1,5m ze złączem 
dokręcanym ręką.

ADT916-MK Zestaw serwisowy do pompki ADT916A.

9904-916 Walizka transportowa na pompkę ADT916A i dwa 
przyrządy.

ACSE Sp. z
 o.o.
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Pneumatyczne pompki kalibracyjne ciśnienia ADT917

 � Zakres generowanego ciśnienia -0.95...70bar
 � Rozdzielczość generowanego ciśnienia 10Pa (0.1mbar)
 � Wysoka stabilność 
 � Wytrzymała i nie wymagająca obsługi konstrukcja
 � Złącza przyrządów dokręcane ręką, bez użycia klucza
 � Niska waga 2,6kg

Opis
Pneumatyczne pompki ciśnienia ADT917 są przyrządami przenośnymi, 
przeznaczonymi do generowania ciśnień w zakresie -0.95...70bar. Dzię-
ki zaprojektowanej wysokiej jakości prasie śrubowej zapewniona zosta-
ła wysoka rozdzielczość ustawienia ciśnienia 10Pa (0.1mbar). Pompka 
ADT917 jest bardzo stabilnym urządzeniem do kalibracji ciśnienia. Spe-
cjalnie zaprojektowany zawór odcinający zapewnia wysoką stabilność 
ciśnienia podczas kalibracji. Wbudowany separator gaz/płyn zabezpie-
cza pompkę przed wilgocią i brudem co zmniejsza potrzebę konserwacji. 
Dwa specjalne szybkie złącza dla przyrządu referencyjnego i kalibrowa-
nego umożliwiają łatwy montaż i demontaż przyrządów bez potrzeby uży-
wania taśmy uszczelniającej i klucza. ADT917 jest idealną pompką kali-
bracyjną do kalibracji przyrządów ciśnieniowych. 

Podstawowe cechy
• Niska waga: Tylko 2,6kg
• Rozdzielczość generowanego ciśnienia

10Pa (0.1mbar). Wysokiej jakości praska śrubowa zapewnia bardzo 
dokładne ustawianie ciśnienia.

• Wysoka stabilność
Specjalnie zaprojektowany zawór odcinający zapewnia stabilne ci-
śnienie podczas kalibracji.

• System zabezpieczeń przed zanieczyszczeniami
Wbudowany z separator w gaz/płyn zabezpiecza pompkę przed wil-
gocią i brudem.

• Łatwa w użyciu
Ciśnienie jest wytwarzane przez wciskanie bezpośrednio dźwigni  
pompki natomiast obrót pokrętła pomocuje drobną regulację ciśnie-
nia. Nie jest potrzebny żaden zawór.

• Szybkie złącza dokręcane ręką
Pozwala to na łatwe podłączanie i odłączanie do pompki kalibracyjnej 
bez potrzeby używania taśmy PTFE lub klucza.

Specyfikacja
• Medium mierzone: Powietrze
• Zakres generowanego ciśnienia: -0.95...70bar
• Rozdzielczość generowanego ciśnienia: 10Pa (0.1mbar)
• Materiał

Rama/przyłącza: Stal nierdzewna
Obudowa: Stal nierdzewna/aluminium
Uszczelnienia: Buma-N

• Przyłącza
Dwa szybkie złącza dla przyrządu kalibrowanego i referencyjnego. 
Złącze przyrządu kalibrowanego: Gwint wewnętrzny 1/4NPT, 1/2NPT, 
1/4BSP, 1/2BSP lub M20X1.5.
Złącze przyrządu referencyjnego: Gwint wewnętrzny 1/4NPT, 1/2NPT, 
1/4BSP, 1/2BSP l lub M20X1.5.

• Wymiary
Wysokość: 140mm
Baza: 315x198mm

• Waga: 2,6kg

Sposób zamawiania
ADT917- - Pneumatyczna pompka ciśnienia

Przyłącze 
procesowe

N Dwa szybkozłącza z gwintem wewnętrznym 1/4NPT
N2 Dwa szybkozłącza z gwintem wewnętrznym 1/2NPT
B Dwa szybkozłącza z gwintem wewnętrznym 1/4BSP

B2 Dwa szybkozłącza z gwintem wewnętrznym 1/2BSP
M Dwa szybkozłącza z gwintem wewnętrznym M20x1,5

Wyposażenie SET Walizka transportowa na pompkę

Standardowe wyposażenie (w komplecie z przyrządem)
Nazwa Ilość 
Uszczelki typu O-ring 20 szt.
Instrukcja obsługi 1 szt.

Opcjonalne wyposażenie (na zamówienie)
Numer katalogowy Opis
ADT102 Zestaw 25 adapterów i złączy.
ADT103 Zestaw 10 adapterów i złączy (dokręcanych ręką).

ADT100-HTK Elastyczny przewód ciśnieniowy ok. 1,5m ze złączem 
dokręcanym ręką.

ADT917-MK Zestaw serwisowy do pompki ADT917.

9904-917 Walizka transportowa na pompkę ADT917 i dwa 
przyrządy.

ACSE Sp. z
 o.o.
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Pneumatyczne pompki kalibracyjne ciśnienia ADT918

 � Zakres generowanego ciśnienia -0.95...100bar
 � Rozdzielczość generowanego ciśnienia 10Pa (0.1mbar)
 � Wysoka stabilność 
 � Wytrzymała i nie wymagająca obsługi konstrukcja
 � Złącza przyrządów dokręcane ręką, bez użycia klucza
 � Niska waga 2,6kg

Opis
Pneumatyczne pompki ciśnienia ADT918 są przyrządami przenośnymi, 
przeznaczonymi do generowania ciśnień w zakresie -0.95...70bar. Dzię-
ki zaprojektowanej wysokiej jakości prasie śrubowej zapewniona zosta-
ła wysoka rozdzielczość ustawienia ciśnienia 10Pa (0.1mbar). Pompka 
ADT918 jest bardzo stabilnym urządzeniem do kalibracji ciśnienia. Spe-
cjalnie zaprojektowany zawór odcinający zapewnia wysoką stabilność 
ciśnienia podczas kalibracji. Wbudowany separator gaz/płyn zabezpie-
cza pompkę przed wilgocią i brudem co zmniejsza potrzebę konserwacji. 
Dwa specjalne szybkie złącza dla przyrządu referencyjnego i kalibrowa-
nego umożliwiają łatwy montaż i demontaż przyrządów bez potrzeby uży-
wania taśmy uszczelniającej i klucza. ADT918 jest idealną pompką kali-
bracyjną do kalibracji przyrządów ciśnieniowych. 

Podstawowe cechy
• Niska waga: Tylko 2,6kg
• Rozdzielczość generowanego ciśnienia

10Pa (0.1mbar). Wysokiej jakości praska śrubowa zapewnia bardzo 
dokładne ustawianie ciśnienia.

• Wysoka stabilność
Specjalnie zaprojektowany zawór odcinający zapewnia stabilne ci-
śnienie podczas kalibracji.

• System zabezpieczeń przed zanieczyszczeniami
Wbudowany z separator w gaz/płyn zabezpiecza pompkę przed wil-
gocią i brudem.

• Łatwa w użyciu
Ciśnienie jest wytwarzane przez wciskanie bezpośrednio dźwigni  
pompki natomiast obrót pokrętła pomocuje drobną regulację ciśnie-
nia. Nie jest potrzebny żaden zawór.

• Szybkie złącza dokręcane ręką
Pozwala to na łatwe podłączanie i odłączanie do pompki kalibracyjnej 
bez potrzeby używania taśmy PTFE lub klucza.

Specyfikacja
• Medium mierzone: Powietrze
• Zakres generowanego ciśnienia: -0.95...100bar
• Rozdzielczość generowanego ciśnienia: 10Pa (0.1mbar)
• Materiał

Rama/przyłącza: Stal nierdzewna
Obudowa: Stal nierdzewna/aluminium
Uszczelnienia: Buma-N

• Przyłącza
Dwa szybkie złącza dla przyrządu kalibrowanego i referencyjnego. 
Złącze przyrządu kalibrowanego: Gwint wewnętrzny 1/4NPT, 1/2NPT, 
1/4BSP, 1/2BSP lub M20X1.5.
Złącze przyrządu referencyjnego: Gwint wewnętrzny 1/4NPT, 1/2NPT, 
1/4BSP, 1/2BSP l lub M20X1.5.

• Wymiary
Wysokość: 140mm
Baza: 315x198mm

• Waga: 2,6kg

Sposób zamawiania
ADT918- - Pneumatyczna pompka ciśnienia

Przyłącze 
procesowe

N Dwa szybkozłącza z gwintem wewnętrznym 1/4NPT
N2 Dwa szybkozłącza z gwintem wewnętrznym 1/2NPT
B Dwa szybkozłącza z gwintem wewnętrznym 1/4BSP

B2 Dwa szybkozłącza z gwintem wewnętrznym 1/2BSP
M Dwa szybkozłącza z gwintem wewnętrznym M20x1,5

Wyposażenie SET Walizka transportowa na pompkę

Standardowe wyposażenie (w komplecie z przyrządem)
Nazwa Ilość 
Uszczelki typu O-ring 20 szt.
Instrukcja obsługi 1 szt.

Opcjonalne wyposażenie (na zamówienie)
Numer katalogowy Opis
ADT102 Zestaw 25 adapterów i złączy.
ADT103 Zestaw 10 adapterów i złączy (dokręcanych ręką).

ADT100-HTK Elastyczny przewód ciśnieniowy ok. 1,5m ze złączem 
dokręcanym ręką.

ADT918-MK Zestaw serwisowy do pompki ADT918.

9904-918 Walizka transportowa na pompkę ADT918 i dwa 
przyrządy.

ACSE Sp. z
 o.o.
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Pneumatyczne pompki kalibracyjne wysokiego ciśnienia ADT919A

 � Zakres generowanego ciśnienia -0.95...140bar
 � Rozdzielczość generowanego ciśnienia 10Pa (0.1mbar)
 � Wytworzenie ciśnienia 140bar w 30s
 � Wysoka stabilność 
 � Wytrzymała i nie wymagająca obsługi konstrukcja
 � Złącza przyrządów dokręcane ręką, bez użycia klucza
 � Waga 6,5kg

Opis
Pneumatyczne pompki ciśnienia ADT919A są przyrządami przenośnymi, 
przeznaczonymi do generowania ciśnień w zakresie -0.95...140bar. Dzię-
ki zaprojektowanej wysokiej jakości prasie śrubowej zapewniona została 
wysoka rozdzielczość ustawienia ciśnienia 10Pa (0.1mbar). Pompka AD-
T919A jest bardzo stabilnym urządzeniem do kalibracji ciśnienia. Spe-
cjalnie zaprojektowany zawór odcinający zapewnia wysoką stabilność 
ciśnienia podczas kalibracji. Wbudowany separator gaz/płyn zabezpie-
cza pompkę przed wilgocią i brudem co zmniejsza potrzebę konserwacji. 
Dwa specjalne szybkie złącza dla przyrządu referencyjnego i kalibrowa-
nego umożliwiają łatwy montaż i demontaż przyrządów bez potrzeby uży-
wania taśmy uszczelniającej i klucza. ADT919A jest idealną pompką kali-
bracyjną do kalibracji przyrządów ciśnieniowych. 

Podstawowe cechy
• Duży efektywność

Wytworzenie ciśnienia 140bar w 30s
• Rozdzielczość generowanego ciśnienia

10Pa (0.1mbar). Wysokiej jakości praska śrubowa zapewnia bardzo 
dokładne ustawianie ciśnienia.

• Wysoka stabilność
Specjalnie zaprojektowany zawór odcinający zapewnia stabilne ci-
śnienie podczas kalibracji.

• System zabezpieczeń przed zanieczyszczeniami
Wbudowany z separator w gaz/płyn zabezpiecza pompkę przed wil-
gocią i brudem.
Wychwycona ciecz podczas kalibracji przez separator zostanie usu-
nięta z pompki podczas uwalniania ciśnienia. 
Specjalne antykorozyjne i odporne na zużycie materiały użyte do wy-
konania pompki zapewniają długotrwałą żywotność.

• Łatwa w użyciu
Ciśnienie jest wytwarzane przez bezpośrednie wciskanie dźwigni 
pompki natomiast obrót pokrętła powoduje drobną regulację ciśnie-
nia. Nie jest potrzebny żaden zawór.

• Szybkie złącza dokręcane ręką
Pozwala to na łatwe podłączanie i odłączanie do pompki kalibracyjnej 
bez potrzeby używania taśmy PTFE lub klucza.

Specyfikacja
• Medium mierzone: Powietrze
• Zakres generowanego ciśnienia: -0.95...140bar
• Rozdzielczość generowanego ciśnienia: 10Pa (0.1mbar)
• Materiał

Rama/przyłącza: Stal nierdzewna
Obudowa: Stal nierdzewna/aluminium
Uszczelnienia: Buma-N

• Przyłącza
Dwa szybkie złącza dla przyrządu kalibrowanego i referencyjnego. 
Złącze przyrządu kalibrowanego: Gwint wewnętrzny 1/4NPT, 1/2NPT, 
1/4BSP, 1/2BSP lub M20X1.5.
Złącze przyrządu referencyjnego: Gwint wewnętrzny 1/4NPT, 1/2NPT, 
1/4BSP, 1/2BSP l lub M20X1.5.

• Wymiary
Wysokość: 178mm
Baza: 540x270mm

• Waga: 6,5kg

Sposób zamawiania
ADT919A- - Pneumatyczna pompka ciśnienia

Przyłącze 
procesowe

N Dwa szybkozłącza z gwintem wewnętrznym 1/4NPT
N2 Dwa szybkozłącza z gwintem wewnętrznym 1/2NPT
B Dwa szybkozłącza z gwintem wewnętrznym 1/4BSP

B2 Dwa szybkozłącza z gwintem wewnętrznym 1/2BSP
M Dwa szybkozłącza z gwintem wewnętrznym M20x1,5

Wyposażenie SET Walizka transportowa na pompkę

Standardowe wyposażenie (w komplecie z przyrządem)
Nazwa Ilość 
Uszczelki typu O-ring 20 szt.
Instrukcja obsługi 1 szt.

Opcjonalne wyposażenie (na zamówienie)
Numer katalogowy Opis
ADT102 Zestaw 25 adapterów i złączy.
ADT103 Zestaw 10 adapterów i złączy (dokręcanych ręką).

ADT100-HTK Elastyczny przewód ciśnieniowy ok. 1,5m ze złączem 
dokręcanym ręką.

ADT919A-MK Zestaw serwisowy do pompki ADT919A.

9909-919A Walizka transportowa na pompkę ADT919A i dwa 
przyrządy.

ACSE Sp. z
 o.o.

mailto:biuro@acse.pl
www.acse.pl
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Pneumatyczne pompki kalibracyjne wysokiego ciśnienia ADT920

 � Zakres generowanego ciśnienia -0.95...200bar
 � Rozdzielczość generowanego ciśnienia 10Pa (0.1mbar)
 � Wytworzenie ciśnienia 200bar w 40s
 � Wysoka stabilność 
 � Wytrzymała i nie wymagająca obsługi konstrukcja
 � Złącza przyrządów dokręcane ręką, bez użycia klucza
 � Waga 6,5kg

Opis
Pneumatyczne pompki ciśnienia ADT920 są przyrządami przenośnymi, 
przeznaczonymi do generowania ciśnień w zakresie -0.95...200bar. Dzię-
ki zaprojektowanej wysokiej jakości prasie śrubowej zapewniona zosta-
ła wysoka rozdzielczość ustawienia ciśnienia 10Pa (0.1mbar). Pompka 
ADT920 jest bardzo stabilnym urządzeniem do kalibracji ciśnienia. Spe-
cjalnie zaprojektowany zawór odcinający zapewnia wysoką stabilność 
ciśnienia podczas kalibracji. Wbudowany separator gaz/płyn zabezpie-
cza pompkę przed wilgocią i brudem co zmniejsza potrzebę konserwacji. 
Dwa specjalne szybkie złącza dla przyrządu referencyjnego i kalibrowa-
nego umożliwiają łatwy montaż i demontaż przyrządów bez potrzeby uży-
wania taśmy uszczelniającej i klucza. ADT920 jest idealną pompką kali-
bracyjną do kalibracji przyrządów ciśnieniowych. 

Podstawowe cechy
• Duży wydajność

Wytworzenie ciśnienia 200bar w 40s
• Rozdzielczość generowanego ciśnienia

10Pa (0.1mbar). Wysokiej jakości praska śrubowa zapewnia bardzo 
dokładne ustawianie ciśnienia.

• Wysoka stabilność
Specjalnie zaprojektowany zawór odcinający zapewnia stabilne ci-
śnienie podczas kalibracji.

• System zabezpieczeń przed zanieczyszczeniami
Wbudowany z separator w gaz/płyn zabezpiecza pompkę przed wil-
gocią i brudem.
Wychwycona ciecz podczas kalibracji przez separator zostanie usu-
nięta z pompki podczas uwalniania ciśnienia. 
Specjalne antykorozyjne i odporne na zużycie materiały użyte do wy-
konania pompki zapewniają długotrwałą żywotność.

• Łatwa w użyciu
Ciśnienie jest wytwarzane przez bezpośrednie wciskanie dźwigni 
pompki natomiast obrót pokrętła powoduje drobną regulację ciśnie-
nia. Nie jest potrzebny żaden zawór.

• Szybkie złącza dokręcane ręką
Pozwala to na łatwe podłączanie i odłączanie do pompki kalibracyjnej 
bez potrzeby używania taśmy PTFE lub klucza.

Specyfikacja
• Medium mierzone: Powietrze
• Zakres generowanego ciśnienia: -0.95...200bar
• Rozdzielczość generowanego ciśnienia: 10Pa (0.1mbar)
• Materiał

Rama/przyłącza: Stal nierdzewna
Obudowa: Stal nierdzewna/aluminium
Uszczelnienia: Buma-N

• Przyłącza
Dwa szybkie złącza dla przyrządu kalibrowanego i referencyjnego. 
Złącze przyrządu kalibrowanego: Gwint wewnętrzny 1/4NPT, 1/2NPT, 
1/4BSP, 1/2BSP lub M20X1.5.
Złącze przyrządu referencyjnego: Gwint wewnętrzny 1/4NPT, 1/2NPT, 
1/4BSP, 1/2BSP l lub M20X1.5.

• Wymiary
Wysokość: 178mm
Baza: 540x270mm

• Waga: 6,5kg

Sposób zamawiania
ADT920- - Pneumatyczna pompka ciśnienia

Przyłącze 
procesowe

N Dwa szybkozłącza z gwintem wewnętrznym 1/4NPT
N2 Dwa szybkozłącza z gwintem wewnętrznym 1/2NPT
B Dwa szybkozłącza z gwintem wewnętrznym 1/4BSP

B2 Dwa szybkozłącza z gwintem wewnętrznym 1/2BSP
M Dwa szybkozłącza z gwintem wewnętrznym M20x1,5

Wyposażenie SET Walizka transportowa na pompkę

Standardowe wyposażenie (w komplecie z przyrządem)
Nazwa Ilość 
Uszczelki typu O-ring 20 szt.
Instrukcja obsługi 1 szt.

Opcjonalne wyposażenie (na zamówienie)
Numer katalogowy Opis
ADT102 Zestaw 25 adapterów i złączy.
ADT103 Zestaw 10 adapterów i złączy (dokręcanych ręką).

ADT100-HTK Elastyczny przewód ciśnieniowy ok. 1,5m ze złączem 
dokręcanym ręką.

ADT920-MK Zestaw serwisowy do pompki ADT920.

9909-920 Walizka transportowa na pompkę ADT920 i dwa 
przyrządy.

ACSE Sp. z
 o.o.

mailto:biuro@acse.pl
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Hydrauliczne pompki kalibracyjne ciśnienia ADT925

 � Zakres generowanego ciśnienia -0.85...400bar
 � Płynne zwiększanie i zmniejszanie ciśnienia
 � Wysoka stabilność 
 � Wytrzymała i nie wymagająca obsługi konstrukcja
 � Złącza przyrządów dokręcane ręką, bez użycia klucza
 � Waga 1,7kg

Opis
Hydrauliczne pompki ciśnienia ADT925 są przyrządami przenośny-
mi, przeznaczonymi do generowania ciśnień w zakresie -0.85...400bar. 
Dzięki opatentowanej prasie śrubowej, wysokie ciśnienie może być ła-
two wytwarzane, jak również płynnie zwiększane i zmniejszane. Wyko-
nanie pompki kalibracyjnej bez zastosowania zaworu zwrotnego, który 
często jest przyczyną problemów, gwarantuje wysoką stabilność zadanej 
wartości ciśnienia oraz minimalizuje konserwację. Dwa specjalne szybkie 
złącza dla przyrządu referencyjnego i kalibrowanego umożliwiają łatwy 
montaż i demontaż przyrządów bez potrzeby używania taśmy uszczel-
niającej i klucza. ADT925 jest idealną pompką kalibracyjną do kalibra-
cji przyrządów ciśnieniowych takich jak: manometry, wyświetlacze, prze-
tworniki zarówno w przemyśle jak i w laboratorium. 

Podstawowe cechy
• Waga: Tylko 1,7kg
• Wytrzymała i niewymagająca obsługi konstrukcja

Opatentowana technologia prasy śrubowej, bez zaworu zwrotnego 
często problematycznego w pompkach przenośnych, gwarantuje wy-
soką stabilność zadanej wartości ciśnienia oraz minimalne utrzyma-
nie.

• Łatwa w użyciu
Ciśnienie jest łatwo wytwarzane, jak również zwiększanie i zmniejsza-
nie ciśnienia odbywa się płynnie.

• Praktyczny brak nieszczelności
Opatentowana technologia prasy śrubowej, bez zaworu zwrotnego 
używanego często w pompkach, eliminuje praktycznie nieszczelności.

• Szybkie złącza dokręcane ręką
Pozwala to na łatwe podłączanie i odłączanie do pompki kalibracyjnej 
bez potrzeby używania taśmy PTFE lub klucza.

Specyfikacja
• Medium mierzone: Olej lub woda dejonizowana. Olej jest domyślnym 

medium. Pompki do współpracy z wodą należy specjalnie zamawiać.
• Zakres generowanego ciśnienia: -0.85...400bar
• Pojemność zbiornika: 200ml
• Materiał

Rama/przyłącza: Stal nierdzewna
Obudowa: Stal nierdzewna/aluminium
Uszczelnienia: Buma-N

• Przyłącza
Dwa szybkie złącza dla przyrządu kalibrowanego i referencyjnego: 
gwint wewnętrzny 1/4NPT, 1/2NPT, 1/4BSP, 1/2BSP lub M20X1.5.

• Wymiary
Wysokość: 120mm. Baza: 250 x 140mm

• Waga: 1,7kg

Sposób zamawiania
ADT925 - - Hydrauliczna pompka ciśnienia

Medium — Olej
W Woda dejonizowana

Przyłącza 
procesowe

N Szybkozłącza z gwintem wewnętrznym 1/4NPT
N2 Szybkozłącza z gwintem wewnętrznym 1/2NPT
B Szybkozłącza z gwintem wewnętrznym 1/4BSP

B2 Szybkozłącza z gwintem wewnętrznym 1/2BSP
M Szybkozłącza z gwintem wewnętrznym M20x1,5

Wyposażenie SET Pompka kalibracyjna razem z walizką (kpl.)

Standardowe wyposażenie (w komplecie z przyrządem)
Nazwa Ilość 
Olej 250ml
Uszczelki typu O-ring 20 szt.
Instrukcja obsługi 1 szt.

Opcjonalne wyposażenie (na zamówienie)
Numer katalogowy Opis
9202 Olej mineralny (1 litr).
ADT102 Zestaw 25 adapterów i złączy.
ADT103 Zestaw 10 adapterów i złączy (dokręcanych ręką).

ADT100-HTK Elastyczne przewody ciśnieniowe ok. 1,5m ze złączem 
dokręcanym ręką.

ADT925-MK Zestaw serwisowy do pompki ADT925.

9901-925 Walizka transportowa na pompkę ADT925 i dwa 
przyrządy.

ACSE Sp. z
 o.o.

mailto:biuro@acse.pl
www.acse.pl
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Hydrauliczne pompki kalibracyjne ciśnienia ADT927

 � Zakres generowanego ciśnienia -0.85...700bar
 � Płynne zwiększanie i zmniejszanie ciśnienia
 � Wysoka stabilność 
 � Wytrzymała i nie wymagająca obsługi konstrukcja
 � Złącza przyrządów dokręcane ręką, bez użycia klucza
 � Waga 1,7kg

Opis
Hydrauliczne pompki ciśnienia ADT927 są przyrządami przenośny-
mi, przeznaczonymi do generowania ciśnień w zakresie -0.85...700bar. 
Dzięki opatentowanej prasie śrubowej, wysokie ciśnienie może być ła-
two wytwarzane, jak również płynnie zwiększane i zmniejszane. Wyko-
nanie pompki kalibracyjnej bez zastosowania zaworu zwrotnego, który 
często jest przyczyną problemów, gwarantuje wysoką stabilność zadanej 
wartości ciśnienia oraz minimalizuje konserwację. Dwa specjalne szybkie 
złącza dla przyrządu referencyjnego i kalibrowanego umożliwiają łatwy 
montaż i demontaż przyrządów bez potrzeby używania taśmy uszczel-
niającej i klucza. ADT927 jest idealną pompką kalibracyjną do kalibra-
cji przyrządów ciśnieniowych takich jak: manometry, wyświetlacze, prze-
tworniki zarówno w przemyśle jak i w laboratorium. 

Podstawowe cechy
• Waga: Tylko 3,2kg
• Wytrzymała i nie wymagająca obsługi konstrukcja

Opatentowana technologia prasy śrubowej, bez zaworu zwrotnego 
często problematycznego w pompkach przenośnych, gwarantuje wy-
soką stabilność zadanej wartości ciśnienia oraz minimalne utrzyma-
nie.

• Łatwa w użyciu
Ciśnienie jest łatwo wytwarzane, jak również zwiększanie i zmniejsza-
nie ciśnienia odbywa się płynnie.

• Praktyczny brak nieszczelności
Opatentowana technologia prasy śrubowej, bez zaworu zwrotnego 
używanego często w pompkach, eliminuje praktycznie nieszczelności.

• Szybkie złącza dokręcane ręką
Pozwala to na łatwe podłączanie i odłączanie do pompki kalibracyjnej 
bez potrzeby używania taśmy PTFE lub klucza.

Specyfikacja
• Medium mierzone: Olej lub woda dejonizowana. Olej jest domyślnym 

medium. Pompki do współpracy z wodą należy specjalnie zamawiać.
• Zakres generowanego ciśnienia: -0.85...700bar
• Pojemność zbiornika: 245ml
• Materiał

Rama/przyłącza: Stal nierdzewna
Obudowa: Stal nierdzewna/aluminium
Uszczelnienia: Buma-N

• Przyłącza
Dwa szybkie złącza dla przyrządu kalibrowanego i referencyjne-
go z gwintem wewnętrznym 1/4NPT, 1/2NPT, 1/4BSP, 1/2BSP lub 
M20X1.5.

• Wymiary
Wysokość: 135mm. Baza: 290 x 198mm

• Waga: 3,2kg

Sposób zamawiania
ADT927 - - Hydrauliczna pompka ciśnienia

Medium — Olej
W Woda dejonizowana

Przyłącza 
procesowe

N Szybkozłącza z gwintem wewnętrznym 1/4NPT
N2 Szybkozłącza z gwintem wewnętrznym 1/2NPT
B Szybkozłącza z gwintem wewnętrznym 1/4BSP

B2 Szybkozłącza z gwintem wewnętrznym 1/2BSP
M Szybkozłącza z gwintem wewnętrznym M20x1,5

Wyposażenie SET Pompka kalibracyjna razem z walizką (kpl.)

Standardowe wyposażenie (w komplecie z przyrządem)
Nazwa Ilość 
Olej 250ml
Uszczelki typu O-ring 20 szt.
Instrukcja obsługi 1 szt.

Opcjonalne wyposażenie (na zamówienie)
Numer katalogowy Opis
9202 Olej mineralny (1 litr).
ADT102 Zestaw 25 adapterów i złączy.
ADT103 Zestaw 10 adapterów i złączy (dokręcanych ręką).

ADT100-HTK Elastyczne przewody ciśnieniowe ok. 1,5m ze złączem 
dokręcanym ręką.

ADT927-MK Zestaw serwisowy do pompki ADT927.

9901-927 Walizka transportowa na pompkę ADT927 i dwa 
przyrządy.

ACSE Sp. z
 o.o.

mailto:biuro@acse.pl
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Hydrauliczne pompki kalibracyjne ciśnienia ADT928

 � Zakres generowanego ciśnienia 0...1000bar
 � Płynne zwiększanie i zmniejszanie ciśnienia
 � Wysoka stabilność 
 � Wytrzymała i nie wymagająca obsługi konstrukcja
 � Złącza przyrządów dokręcane ręką, bez użycia klucza
 � Waga 3,9kg

Opis
Hydrauliczne pompki ciśnienia ADT928 są przyrządami przenośnymi, 
przeznaczonymi do generowania ciśnień w zakresie 0...1000bar. Dzię-
ki opatentowanej prasie śrubowej, wysokie ciśnienie może być łatwo wy-
twarzane, jak również płynnie zwiększane i zmniejszane. Wykonanie 
pompki kalibracyjnej bez zastosowania zaworu zwrotnego, który często 
jest przyczyną problemów, gwarantuje wysoką stabilność zadanej war-
tości ciśnienia oraz minimalizuje konserwację. Dwa specjalne szybkie 
złącza dla przyrządu referencyjnego i kalibrowanego umożliwiają łatwy 
montaż i demontaż przyrządów bez potrzeby używania taśmy uszczel-
niającej i klucza. ADT928 jest idealną pompką kalibracyjną do kalibra-
cji przyrządów ciśnieniowych takich jak: manometry, wyświetlacze, prze-
tworniki zarówno w przemyśle jak i w laboratorium. 

Podstawowe cechy
• Waga: Tylko 3,9kg
• Wytrzymała i nie wymagająca obsługi konstrukcja

Zawór odcinający zapewnia stabilne ciśnienie przy jednoczesnym 
zmniejszeniu konserwacji zaworu zwrotnego pompki

• Łatwa w użyciu
Ciśnienie jest łatwo wytwarzane, jak również zwiększanie i zmniejsza-
nie ciśnienia odbywa się płynnie.

• Szybkie złącza dokręcane ręką
Pozwala to na łatwe podłączanie i odłączanie do pompki kalibracyjnej 
bez potrzeby używania taśmy PTFE lub klucza.

Specyfikacja
• Medium mierzone: Olej lub woda dejonizowana. Olej jest domyślnym 

medium. Pompki do współpracy z wodą należy specjalnie zamawiać.
• Zakres generowanego ciśnienia: 0...1000bar
• Pojemność zbiornika: 150ml
• Materiał

Rama/przyłącza: Stal nierdzewna
Obudowa: Stal nierdzewna/aluminium
Uszczelnienia: Buma-N

• Przyłącza
Dwa szybkie złącza dla przyrządu kalibrowanego i referencyjne-
go z  gwintem wewnętrznym 1/4NPT, 1/2NPT, 1/4BSP, 1/2BSP lub 
M20X1.5.

• Wymiary
Wysokość: 162mm. Baza: 345 x 215mm

• Waga: 3,9kg

Sposób zamawiania
ADT928 - - Hydrauliczna pompka ciśnienia

Medium — Olej
W Woda dejonizowana

Przyłącza 
procesowe

N Szybkozłącza z gwintem wewnętrznym 1/4NPT
N2 Szybkozłącza z gwintem wewnętrznym 1/2NPT
B Szybkozłącza z gwintem wewnętrznym 1/4BSP

B2 Szybkozłącza z gwintem wewnętrznym 1/2BSP
M Szybkozłącza z gwintem wewnętrznym M20x1,5

Wyposażenie SET Pompka kalibracyjna razem z walizką (kpl.)

Standardowe wyposażenie (w komplecie z przyrządem)
Nazwa Ilość 
Olej 250ml
Uszczelki typu O-ring 20 szt.
Instrukcja obsługi 1 szt.

Opcjonalne wyposażenie (na zamówienie)
Numer katalogowy Opis
9202 Olej mineralny (1 litr).
ADT102 Zestaw 25 adapterów i złączy.
ADT103 Zestaw 10 adapterów i złączy (dokręcanych ręką).

ADT100-HTK Elastyczne przewody ciśnieniowe ok. 1,5m ze złączem 
dokręcanym ręką.

ADT928-MK Zestaw serwisowy do pompki ADT928.

9901-928 Walizka transportowa na pompkę ADT928 i dwa 
przyrządy.

ACSE Sp. z
 o.o.

mailto:biuro@acse.pl
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Hydrauliczne pompki kalibracyjne wysokiego ciśnienia ADT936

 � Zakres generowanego ciśnienia -0.85...1000bar
 � Trzy przyłącza ciśnieniowe 
 � Płynne zwiększanie i zmniejszanie ciśnienia
 � Wysoka stabilność 
 � Wytrzymała i nie wymagająca obsługi konstrukcja
 � Złącza przyrządów dokręcane ręką, bez użycia klucza
 � Waga 16kg

Opis
Hydrauliczne pompki ciśnienia ADT936 są przyrządami przenośny-
mi, przeznaczonymi do generowania wysokich ciśnień w zakresie 
-0.85...1000bar. Dzięki opatentowanej prasie śrubowej, wysokie ciśnienie 
może być łatwo wytwarzane, jak również płynnie zwiększane i zmniejsza-
ne. Wykonanie pompki kalibracyjnej ADT936 bez zastosowania zawo-
ru zwrotnego, który często jest przyczyną problemów, gwarantuje wyso-
ką stabilność zadanej wartości ciśnienia oraz minimalizuje obsługę. Trzy 
specjalne szybkie złącza dla przyrządu referencyjnego i kalibrowanego 
umożliwiają łatwy montaż i demontaż przyrządów bez potrzeby używania 
taśmy uszczelniającej i klucza. ADT936 jest idealną pompką kalibracyjną 
do kalibracji przyrządów ciśnieniowych takich jak: manometry, wyświetla-
cze, przetworniki zarówno w przemyśle jak i w laboratorium. 

Podstawowe cechy
• Wysokie ciśnienie

Wytwarzanie ciśnienia do 1000bar
• Waga: 16kg
• Wytrzymała i nie wymagająca obsługi konstrukcja

Opatentowana technologia prasy śrubowej, bez zaworu zwrotnego 
często problematycznego w pompkach przenośnych, gwarantuje wy-
soką stabilność zadanej wartości ciśnienia oraz minimalne utrzyma-
nie.

• Łatwa w użyciu
Ciśnienie jest łatwo wytwarzane, jak również zwiększanie i zmniejsza-
nie ciśnienia odbywa się płynnie.

• Brak nieszczelności
Opatentowana technologia prasy śrubowej, bez zaworu zwrotnego 
używanego często w pompkach, eliminuje praktycznie nieszczelności.

• Szybkie złącza dokręcane ręką
Pozwala to na łatwe podłączanie i odłączanie do pompki kalibracyjnej 
bez potrzeby używania taśmy PTFE lub klucza.

Specyfikacja
• Medium mierzone: Olej (dietyloheksyl sebacynianu).
• Pojemność zbiornika: 420ml
• Zakres generowanego ciśnienia: -0.85...1000bar
• Materiał

Rama/przyłącza: Stal nierdzewna
Obudowa: Stal nierdzewna/aluminium
Uszczelnienia: Buma-N

• Przyłącza
Trzy szybkie złącza dla przyrządu kalibrowanego i referencyjne-
go z gwintem wewnętrznym 1/4NPT, 1/2NPT, 1/4BSP, 1/2BSP lub 
M20X1.5.

• Wymiary
Wysokość: 230mm
Baza: 520 x 360mm

• Waga: 16kg
• Objętość tłoka

Tłok niskiego ciśnienia: 30ml
Tłok wysokiego ciśnienia: 2,5ml

Sposób zamawiania
ADT936 - Hydrauliczna pompka ciśnienia

Przyłącza 
procesowe

N Szybkozłącza z gwintem wewnętrznym 1/4NPT
N2 Szybkozłącza z gwintem wewnętrznym 1/2NPT
B Szybkozłącza z gwintem wewnętrznym 1/4BSP

B2 Szybkozłącza z gwintem wewnętrznym 1/2BSP
M Szybkozłącza z gwintem wewnętrznym M20x1,5

Wyposażenie SET Pompka kalibracyjna razem z walizką (kpl.)

Standardowe wyposażenie (w komplecie z przyrządem)
Nazwa Ilość 
Olej 250ml
Uszczelki typu O-ring 20 szt.
Instrukcja obsługi 1 szt.

Opcjonalne wyposażenie (na zamówienie)
Numer katalogowy Opis
9202 Olej (1 litr).
ADT102 Zestaw 25 adapterów i złączy.
ADT103 Zestaw 10 adapterów i złączy (dokręcanych ręką).
ADT936-MK Zestaw serwisowy do pompki ADT936.
9908 Walizka transportowa na pompkę ADT936.

ACSE Sp. z
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Hydrauliczne pompki kalibracyjne wysokiego ciśnienia ADT937

 � Zakres generowanego ciśnienia -0.85...1000bar
 � Trzy przyłącza ciśnieniowe
 � Płynne zwiększanie i zmniejszanie ciśnienia
 � Wysoka stabilność 
 � Wytrzymała i nie wymagająca obsługi konstrukcja
 � Złącza przyrządów dokręcane ręką, bez użycia klucza
 � Waga 16kg

Opis
Hydrauliczne pompki ciśnienia ADT937 są przyrządami przenośny-
mi, przeznaczonymi do generowania wysokich ciśnień w zakresie 
-0.85...1000bar. Dzięki opatentowanej prasie śrubowej, wysokie ciśnienie 
może być łatwo wytwarzane, jak również płynnie zwiększane i zmniejsza-
ne. Wykonanie pompki kalibracyjnej ADT937 bez zastosowania zawo-
ru zwrotnego, który często jest przyczyną problemów, gwarantuje wyso-
ką stabilność zadanej wartości ciśnienia oraz minimalizuje obsługę. Trzy 
specjalne szybkie złącza dla przyrządu referencyjnego i kalibrowanego 
umożliwiają łatwy montaż i demontaż przyrządów bez potrzeby używania 
taśmy uszczelniającej i klucza. ADT937 jest idealną pompką kalibracyjną 
do kalibracji przyrządów ciśnieniowych takich jak: manometry, wyświetla-
cze, przetworniki zarówno w przemyśle jak i w laboratorium. 

Podstawowe cechy
• Wysokie ciśnienie

Wytwarzanie ciśnienia do 1000bar
• Waga: 16kg
• Wytrzymała i nie wymagająca obsługi konstrukcja

Opatentowana technologia prasy śrubowej, bez zaworu zwrotnego 
często problematycznego w pompkach przenośnych, gwarantuje wy-
soką stabilność zadanej wartości ciśnienia oraz minimalne utrzyma-
nie.

• Łatwa w użyciu
Ciśnienie jest łatwo wytwarzane, jak również zwiększanie i zmniejsza-
nie ciśnienia odbywa się płynnie.

• Brak nieszczelności
Opatentowana technologia prasy śrubowej, bez zaworu zwrotnego 
używanego często w pompkach, eliminuje praktycznie nieszczelności.

• Szybkie złącza dokręcane ręką
Pozwala to na łatwe podłączanie i odłączanie do pompki kalibracyjnej 
bez potrzeby używania taśmy PTFE lub klucza.

Specyfikacja
• Medium mierzone: Olej kompatybilny z płynnymi estrami kwasu fos-

forowego lub olej Skydrol
• Pojemność zbiornika: 420ml
• Zakres generowanego ciśnienia: -0.85...1000bar
• Rozdzielczość generowanego ciśnienia: 100Pa (1mbar)
• Materiał

Rama/przyłącza: Stal nierdzewna
Obudowa: Stal nierdzewna/aluminium
Uszczelnienia: Buma-N

• Przyłącza
Trzy szybkie złącza dla przyrządu kalibrowanego i referencyjne-
go z gwintem wewnętrznym 1/4NPT, 1/2NPT, 1/4BSP, 1/2BSP lub 
M20X1.5.

• Wymiary
Wysokość: 230mm
Baza: 520 x 360mm

• Waga: 16kg
• Objętość tłoka

Tłok niskiego ciśnienia: 30ml
Tłok wysokiego ciśnienia: 2,5ml

Sposób zamawiania
ADT937 - Hydrauliczna pompka ciśnienia

Przyłącza 
procesowe

N Szybkozłącza z gwintem wewnętrznym 1/4NPT
N2 Szybkozłącza z gwintem wewnętrznym 1/2NPT
B Szybkozłącza z gwintem wewnętrznym 1/4BSP

B2 Szybkozłącza z gwintem wewnętrznym 1/2BSP
M Szybkozłącza z gwintem wewnętrznym M20x1,5

Wyposażenie SET Pompka kalibracyjna razem z walizką (kpl.)

Standardowe wyposażenie (w komplecie z przyrządem)
Nazwa Ilość 
Uszczelki typu O-ring 20 szt.
Instrukcja obsługi 1 szt.

Opcjonalne wyposażenie (na zamówienie)
Numer katalogowy Opis
ADT102 Zestaw 25 adapterów i złączy.
ADT103 Zestaw 10 adapterów i złączy (dokręcanych ręką).
ADT937-MK Zestaw serwisowy do pompki ADT937.
9908 Walizka transportowa na pompkę.

ACSE Sp. z
 o.o.
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Opis
Hydrauliczne pompki ciśnienia ADT938 są przyrządami przenośny-
mi, przeznaczonymi do generowania wysokich ciśnień w zakresie 
-0.85...1000bar. Dzięki opatentowanej prasie śrubowej, wysokie ciśnienie 
może być łatwo wytwarzane, jak również płynnie zwiększane i zmniejsza-
ne. Wykonanie pompki kalibracyjnej ADT938 bez zastosowania zawo-
ru zwrotnego, który często jest przyczyną problemów, gwarantuje wyso-
ką stabilność zadanej wartości ciśnienia oraz minimalizuje obsługę. Trzy 
specjalne szybkie złącza dla przyrządu referencyjnego i kalibrowanego 
umożliwiają łatwy montaż i demontaż przyrządów bez potrzeby używania 
taśmy uszczelniającej i klucza. ADT938 jest idealną pompką kalibracyjną 
do kalibracji przyrządów ciśnieniowych takich jak: manometry, wyświetla-
cze, przetworniki zarówno w przemyśle jak i w laboratorium. 

Podstawowe cechy
• Wysokie ciśnienie

Wytwarzanie ciśnienia do 1000bar
• Waga: 16kg
• Wytrzymała i nie wymagająca obsługi konstrukcja

Opatentowana technologia prasy śrubowej, bez zaworu zwrotnego 
często problematycznego w pompkach przenośnych, gwarantuje wy-
soką stabilność zadanej wartości ciśnienia oraz minimalne utrzyma-
nie.

• Łatwa w użyciu
Ciśnienie jest łatwo wytwarzane, jak również zwiększanie i zmniejsza-
nie ciśnienia odbywa się płynnie.

• Brak nieszczelności
Opatentowana technologia prasy śrubowej, bez zaworu zwrotnego 
używanego często w pompkach, eliminuje praktycznie nieszczelności.

• Szybkie złącza dokręcane ręką
Pozwala to na łatwe podłączanie i odłączanie do pompki kalibracyjnej 
bez potrzeby używania taśmy PTFE lub klucza.

Specyfikacja
• Medium mierzone: Woda dejonizowana.
• Pojemność zbiornika: 420ml
• Zakres generowanego ciśnienia: -0.85...1000bar
• Materiał

Rama/przyłącza: Stal nierdzewna
Obudowa: Stal nierdzewna/aluminium
Uszczelnienia: Buma-N

• Przyłącza
Trzy szybkie złącza dla przyrządu kalibrowanego i referencyjne-
go z gwintem wewnętrznym 1/4NPT, 1/2NPT, 1/4BSP, 1/2BSP lub 
M20X1.5.

• Wymiary
Wysokość: 230mm
Baza: 520 x 360mm

• Waga: 16kg
• Objętość tłoka

Tłok niskiego ciśnienia: 30ml
Tłok wysokiego ciśnienia: 2,5ml

Sposób zamawiania
ADT938 - Hydrauliczna pompka ciśnienia

Przyłącza 
procesowe

N Szybkozłącza z gwintem wewnętrznym 1/4NPT
N2 Szybkozłącza z gwintem wewnętrznym 1/2NPT
B Szybkozłącza z gwintem wewnętrznym 1/4BSP

B2 Szybkozłącza z gwintem wewnętrznym 1/2BSP
M Szybkozłącza z gwintem wewnętrznym M20x1,5

Wyposażenie SET Pompka kalibracyjna razem z walizką (kpl.)

Standardowe wyposażenie (w komplecie z przyrządem)
Nazwa Ilość 
Uszczelki typu O-ring 20 szt.
Instrukcja obsługi 1 szt.

Opcjonalne wyposażenie (na zamówienie)
Numer katalogowy Opis
ADT102 Zestaw 26 adapterów i złączy.
ADT103 Zestaw 10 adapterów i złączy (dokręcanych ręką).
ADT938-MK Zestaw serwisowy do pompki ADT938.
9908 Walizka transportowa na pompkę ADT938.

Hydrauliczne pompki kalibracyjne wysokiego ciśnienia ADT938

 � Zakres generowanego ciśnienia -0.85...1000bar
 � Trzy przyłącza ciśnieniowe
 � Płynne zwiększanie i zmniejszanie ciśnienia
 � Wysoka stabilność 
 � Wytrzymała i nie wymagająca obsługi konstrukcja
 � Złącza przyrządów dokręcane ręką, bez użycia klucza
 � Waga 16kg

ACSE Sp. z
 o.o.
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Opis
Hydrauliczna pompka wysokiego ciśnienia ADT946 jest stacjonarną 
pompką ciśnienia zaprojektowaną do wytwarzania ciśnienia w zakresie 
0...1000bar Pompka wyposażona jest w dwa tłoki, idealnie nadaje się do 
napełniania dużych objętości i zapewnia płynne zwiększanie i zmniejsza-
nie ciśnienia przy pomocy wysokociśnieniowej, precyzyjnej prasy śrubo-
wej. Pompka testowa ciśnienia ADT946 wyposażona jest w zawór od-
cinający, który odcina objętość kalibrowaną od zaworu zwrotnego pomp-
ki. Ponieważ zawór zwrotny często może być źródłem przecieków oraz  
wymaga częstych konserwacji, zawór odcinający zapewnia bardziej sta-
bilne pomiary i ogranicza częstotliwość konserwacji pompki. Trzy dokrę-
cane ręką szybkozłącza zainstalowane na pompce kalibracyjnej umożli-
wiają łatwe podłączanie i odłączanie pompki testowej bez potrzeby sto-
sowania taśmy PTFE lub kluczy. Praska kalibracyjna ADT946 jest ideal-
ną pompką do kalibracji przyrządów do pomiaru ciśnienia, takich jak ma-
nometry przetworniki ciśnienia.

Podstawowe cechy
• Ręczna pompka do wytwarzania dużego ciśnienia
• Trwała i minimalna konserwacja

Zawór odcinający zapewnia stabilne ciśnienie ograniczając częstotli-
wość konserwacji zaworu zwrotnego

• Wysokie ciśnienie
Wytwarzanie ciśnienia do 1000bar

• Trzy ręczne dokręcane szybkozłącza
Umożliwia łatwe podłączanie i odłączanie pompki do kalibrowanego 
układu bez potrzeby stosowania taśmy PTFE lub kluczy.

Specyfikacja
• Medium: Olej mineralny lub woda dejonizowana. Olej jest domyśl-

ny medium pomiarowym. Pompkę do kalibracji za pomocą wody jako 
medium należy w zamówieniu oznaczyć jako ADT946W. Gdy stoso-
wany jest olej to stabilność pompki kalibracyjnej jest lepsza. Wydaj-
ność pompki może ulec zmniejszeniu, gdy do kalibracji używana jest 
woda jako medium.

• Pojemność zbiornika: 420ml
• Zakres generowanego ciśnienia: 0...1000bar
• Materiał

Rama/przyłącza: Stal nierdzewna
Obudowa: Stal nierdzewna/aluminium/miedź
Uszczelnienia: Buma-N

• Przyłącza
Trzy szybkie złącza dla przyrządu kalibrowanego i referencyjnego.  
Gwint wewnętrzny 1/4NPT, 1/2NPT, 1/4BSP, 1/2BSP lub M20X1.5.

• Wymiary
Wysokość: 175mm
Baza: 455 x 380mm

• Waga: 13kg
• Objętość tłoka

Objętość precyzyjnego tłoka: 1,5ml

Sposób zamawiania
ADT946A- - - Hydrauliczna pompka ciśnienia

Medium — Olej
W Woda dejonizowana

Przyłącza 
procesowe

N Szybkozłącza z gwintem wewnętrznym 1/4NPT
N2 Szybkozłącza z gwintem wewnętrznym 1/2NPT
B Szybkozłącza z gwintem wewnętrznym 1/4BSP
B2 Szybkozłącza z gwintem wewnętrznym 1/2BSP
M Szybkozłącza z gwintem wewnętrznym M20x1,5

Wyposażenie SET Pompka kalibracyjna razem z walizką (kpl.)

Standardowe wyposażenie (w komplecie z przyrządem)
Nazwa Ilość 
Olej mineralny 250ml
Oringi 20szt
Instrukcja obsługi 1 szt.
Walizka transportowa (tylko dla ADT946-X-SET) 1 szt.

Opcjonalne wyposażenie (na zamówienie)
Numer katalogowy Opis
9202 Olej (1 litr).
ADT102 Zestaw 25 adapterów i złączek na różne gwinty.

ADT103 Zestaw 10 adapterów i złączek (dokręcanych ręką) na 
różne gwinty.

ADT-HTK

Elastyczny przewód (1,5m) zakończony złączem z 
gwintem zewn. 1/4NPT z jednej strony i szybkozłączem 
z gwintem wew. 1/4NPT (1/8NPT, 1/2NPT, 1/4BSP lub 
M20X1.5).

ADT946-MK Zestaw serwisowy do pompki ADT946A.
ADT100-946-HK Przewód ciśnieniowy.

9910 Walizka transportowa na pompkę ADT946A lub 
ADT959A.

Hydrauliczne pompki kalibracyjne bardzo wysokiego ciśnienia ADT946

 � Zakres generowanego ciśnienia do 1000bar
 � Trzy przyłącza ciśnieniowe
 � Płynne zwiększanie i zmniejszanie ciśnienia
 � Wysoka stabilność 
 � Wytrzymała i nie wymagająca obsługi konstrukcja
 � Złącza przyrządów dokręcane ręką, bez użycia klucza
 � Waga 13kg

ACSE Sp. z
 o.o.
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Opis
Hydrauliczne pompki ciśnienia ADT949 są przyrządami przenośny-
mi, przeznaczonymi do generowania wysokich ciśnień w zakresie 
-0.85...2500bar. Dzięki opatentowanej prasie śrubowej, wysokie ciśnienie 
może być łatwo wytwarzane, jak również płynnie zwiększane i zmniejsza-
ne. Wykonanie pompki kalibracyjnej ADT949 bez zastosowania zawo-
ru zwrotnego, który często jest przyczyną problemów, gwarantuje wyso-
ką stabilność zadanej wartości ciśnienia oraz minimalizuje obsługę. Trzy 
specjalne szybkie złącza dla przyrządu referencyjnego i kalibrowanego 
umożliwiają łatwy montaż i demontaż przyrządów bez potrzeby używania 
taśmy uszczelniającej i klucza. ADT949 jest idealną pompką kalibracyjną 
do kalibracji przyrządów ciśnieniowych takich jak: manometry, wyświetla-
cze, przetworniki zarówno w przemyśle jak i w laboratorium. 

Podstawowe cechy
• Wysokie ciśnienie

Wytwarzanie ciśnienia do 2800bar
• Waga: 16kg
• Wytrzymała i nie wymagająca obsługi konstrukcja

Opatentowana technologia prasy śrubowej, bez zaworu zwrotnego 
często problematycznego w pompkach przenośnych, gwarantuje wy-
soką stabilność zadanej wartości ciśnienia oraz minimalne utrzyma-
nie.

• Łatwa w użyciu
Ciśnienie jest łatwo wytwarzane, jak również zwiększanie i zmniejsza-
nie ciśnienia odbywa się płynnie.

• Brak nieszczelności
Opatentowana technologia prasy śrubowej, bez zaworu zwrotnego 
używanego często w pompkach, eliminuje praktycznie nieszczelności.

Specyfikacja
• Medium mierzone: Olej (dietyloheksyl sebacynianu)
• Zakres generowanego ciśnienia: -0.85...2800bar
• Pojemność zbiornika: 420ml
• Materiał

Rama/przyłącza: Stal nierdzewna
Obudowa: Stal nierdzewna/aluminium
Uszczelnienia: Buma-N

• Przyłącza
Trzy złącze przyrządu kalibrowanego: Gwint wewnętrzny Autoclave
F-250-C, 9/16” - 18 UNF.
Złącze przyrządu referencyjnego: Gwint wewnętrzny Autoclave
F-250-C, 9/16” - 18 UNF, 1/2BSP lub M20x1,5.

• Wymiary
Wysokość: 230mm
Baza: 520 x 360mm

• Waga: 16kg
• Objętość tłoka

Tłok niskiego ciśnienia: 30ml
Tłok wysokiego ciśnienia: 2,5ml

Sposób zamawiania
ADT949- - Hydrauliczna pompka ciśnienia

Przyłącza 
procesowe

AF Szybkozłącza z gwintem wew. AF-Autoclave F-250-C
B2 Szybkozłącza z gwintem wewnętrznym 1/2BSP
M Szybkozłącza z gwintem wewnętrznym M20x1,5

Wyposażenie SET Pompka kalibracyjna razem z walizką (kpl.)

Standardowe wyposażenie (w komplecie z przyrządem)
Nazwa Ilość 
Olej (dietyloheksyl sebacynianu) 250ml
Instrukcja obsługi 1 szt.

Opcjonalne wyposażenie (na zamówienie)
Numer katalogowy Opis
9201 Olej (1 litr).
ADT104 Zestaw 17 adapterów i złączy z gwintem 1/4HP.
ADT949-MK Zestaw serwisowy do pompki ADT946.

9908 Walizka transportowa na pompkę ADT936, ADT937, 
ADT938 lub ADT949.

Hydrauliczne pompki kalibracyjne bardzo wysokiego ciśnienia ADT949

 � Zakres generowanego ciśnienia -0.85...2800bar
 � Trzy przyłącza ciśnieniowe
 � Płynne zwiększanie i zmniejszanie ciśnienia
 � Wysoka stabilność 
 � Wytrzymała i nie wymagająca obsługi konstrukcja
 � Złącza przyrządów dokręcane ręką, bez użycia klucza
 � Waga 16kg

ACSE Sp. z
 o.o.
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Opis
Hydrauliczna pompka wysokiego ciśnienia ADT959 jest stacjonarną 
pompką ciśnienia zaprojektowaną do wytwarzania ciśnienia w zakresie 
0...2800bar Pompka wyposażona jest w dwa tłoki, idealnie nadaje się do 
napełniania dużych objętości i zapewnia płynne zwiększanie i zmniejsza-
nie ciśnienia przy pomocy wysokociśnieniowej, precyzyjnej prasy śrubo-
wej. Pompka testowa ciśnienia ADT959 wyposażona jest w zawór od-
cinający, który odcina objętość kalibrowaną od zaworu zwrotnego pomp-
ki. Ponieważ zawór zwrotny często może być źródłem przecieków oraz  
wymaga częstych konserwacji, zawór odcinający zapewnia bardziej sta-
bilne pomiary i ogranicza częstotliwość konserwacji pompki. Trzy dokrę-
cane ręką szybkozłącza zainstalowane na pompce kalibracyjnej umożli-
wiają łatwe podłączanie i odłączanie pompki testowej bez potrzeby sto-
sowania taśmy PTFE lub kluczy. Praska kalibracyjna ADT959 jest ideal-
ną pompką do kalibracji przyrządów do pomiaru ciśnienia, takich jak ma-
nometry przetworniki ciśnienia.

Podstawowe cechy
• Ręczna pompka do wytwarzania bardzo dużego ciśnienia
• Trwała, konserwacja zminimalizowana do niezbędnego minimum

Zawór odcinający zapewnia stabilne ciśnienie ograniczając częstotli-
wość konserwacji zaworu zwrotnego

• Wysokie ciśnienie
Wytwarzanie ciśnienia do 2800bar

• Trzy ręczne dokręcane szybkozłącza
Umożliwia łatwe podłączanie i odłączanie pompki do kalibrowanego 
układu bez potrzeby stosowania taśmy PTFE lub kluczy.

Specyfikacja
• Medium: Olej (Diethylhexyl Sebacate)
• Pojemność zbiornika: 420ml
• Zakres generowanego ciśnienia: 0...2800bar
• Materiał

Rama/przyłącza: Stal nierdzewna
Obudowa: Stal nierdzewna/aluminium/miedź
Uszczelnienia: Buma-N, PTFE, miedź

• Przyłącza
Złącze przyrządu kalibrowanego: Gwint wewnętrzny Autoclave
F-250-C, 9/16” - 18 UNF.
Złącze przyrządu referencyjnego: Gwint wewnętrzny Autoclave
F-250-C, 9/16” - 18 UNF (po uzgodnieniu 1/2BSP lub M20X1.5).

• Wymiary
Wysokość: 175mm
Baza: 455 x 380mm

• Waga: 13kg
• Objętość tłoka

Objętość precyzyjnego tłoka: 1,5ml

Sposób zamawiania
ADT959A- - Hydrauliczna pompka ciśnienia

Przyłącza 
procesowe

AF Szybkozłącza z gwintem wew. AF-Autoclave F-250-C
B2 Szybkozłącza z gwintem wewnętrznym 1/2BSP
M Szybkozłącza z gwintem wewnętrznym M20x1,5

Wyposażenie SET Pompka kalibracyjna razem z walizką (kpl.)

Standardowe wyposażenie (w komplecie z przyrządem)
Nazwa Ilość 
Olej (Diethylhexyl Sebacate) 250ml
Instrukcja obsługi 1 szt.
Walizka transportowa (tylko dla ADT959-X-SET) 1 szt.

Opcjonalne wyposażenie (na zamówienie)
Numer katalogowy Opis
9202 Olej (Diethylhexyl Sebacate) - 1 litr.

ADT104 Zestaw 17 adapterów i złączek z gwintu zewn. 1/4HP na 
różne gwinty.

ADT959-MK Zestaw serwisowy do pompki ADT959A.
ADT100-959-HK Przewód ciśnieniowy.

9910 Walizka transportowa na pompkę ADT946A lub 
ADT959A.

Hydrauliczne pompki kalibracyjne ultra wysokiego ciśnienia ADT959A

 � Zakres generowanego ciśnienia do 2800bar
 � Trzy przyłącza ciśnieniowe
 � Płynne zwiększanie i zmniejszanie ciśnienia
 � Wysoka stabilność 
 � Wytrzymała i nie wymagająca obsługi konstrukcja
 � Waga 13kg

ACSE Sp. z
 o.o.
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Opis
Hydrauliczna pompka wysokiego ciśnienia ADT960 jest stacjonarną 
pompką ciśnienia zaprojektowaną do wytwarzania ciśnienia w zakresie 
0...4200bar Pompka wyposażona jest w dwa tłoki, idealnie nadaje się do 
napełniania dużych objętości i zapewnia płynne zwiększanie i zmniejsza-
nie ciśnienia przy pomocy wysokociśnieniowej, precyzyjnej prasy śrubo-
wej. Pompka testowa ciśnienia ADT960 wyposażona jest w zawór od-
cinający, który odcina objętość kalibrowaną od zaworu zwrotnego pomp-
ki. Ponieważ zawór zwrotny często może być źródłem przecieków oraz  
wymaga częstych konserwacji, zawór odcinający zapewnia bardziej sta-
bilne pomiary i ogranicza częstotliwość konserwacji pompki. Trzy dokrę-
cane ręką szybkozłącza zainstalowane na pompce kalibracyjnej umożli-
wiają łatwe podłączanie i odłączanie pompki testowej bez potrzeby sto-
sowania taśmy PTFE lub kluczy. Praska kalibracyjna ADT960 jest ideal-
ną pompką do kalibracji przyrządów do pomiaru ciśnienia, takich jak ma-
nometry przetworniki ciśnienia.

Podstawowe cechy
• Ręczna pompka do wytwarzania bardzo dużego ciśnienia
• Trwała, konserwacja zminimalizowana do niezbędnego minimum

Zawór odcinający zapewnia stabilne ciśnienie ograniczając częstotli-
wość konserwacji zaworu zwrotnego

• Wysokie ciśnienie
Wytwarzanie ciśnienia do 4200bar

• Trzy ręczne dokręcane szybkozłącza
Umożliwia łatwe podłączanie i odłączanie pompki do kalibrowanego 
układu bez potrzeby stosowania taśmy PTFE lub kluczy.

Specyfikacja
• Medium: Olej (Diethylhexyl Sebacate)
• Pojemność zbiornika: 420ml
• Zakres generowanego ciśnienia: 0...2800bar
• Materiał

Rama/przyłącza: Stal nierdzewna
Obudowa: Stal nierdzewna/aluminium/miedź
Uszczelnienia: Buma-N, PTFE, miedź

• Przyłącza
Złącze przyrządu kalibrowanego: Gwint wewnętrzny Autoclave
F-250-C, 9/16” - 18 UNF.
Złącze przyrządu referencyjnego: Gwint wewnętrzny Autoclave
F-250-C, 9/16” - 18 UNF (po uzgodnieniu 1/2BSP lub M20X1.5).

• Wymiary
Wysokość: 175mm
Baza: 455 x 380mm

• Waga: 13kg
• Objętość tłoka

Objętość precyzyjnego tłoka: 1,5ml

Sposób zamawiania
ADT960A- - Hydrauliczna pompka ciśnienia

Przyłącza AF Szybkozłącza z gwintem wew. AF-Autoclave F-250-C
Wyposażenie SET Pompka kalibracyjna razem z walizką (kpl.)

Standardowe wyposażenie (w komplecie z przyrządem)
Nazwa Ilość 
Olej (Diethylhexyl Sebacate) 250ml
Instrukcja obsługi 1 szt.
Walizka transportowa (tylko dla ADT960-X-SET) 1 szt.

Opcjonalne wyposażenie (na zamówienie)
Numer katalogowy Opis
9202 Olej (Diethylhexyl Sebacate) - 1 litr.

ADT104 Zestaw 17 adapterów i złączek z gwintu zewn. 1/4HP na 
różne gwinty.

ADT960-MK Zestaw serwisowy do pompki ADT960.
ADT100-960-HK Przewód ciśnieniowy.
9910 Walizka transportowa na pompkę ADT946 lub ADT959A.

Hydrauliczne pompki kalibracyjne ultra wysokiego ciśnienia ADT960

 � Zakres generowanego ciśnienia do 4200bar
 � Dwa przyłącza ciśnieniowe
 � Płynne zwiększanie i zmniejszanie ciśnienia
 � Wysoka stabilność 
 � Wytrzymała i nie wymagająca obsługi konstrukcja
 � Waga 13kg

ACSE Sp. z
 o.o.
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Tabela porównawcza pompek i hydrauliacznych prasek do kalibracji ciśnienia
Model Typ Zakres Medium Rozdzielczość Waga

ADT901B Pneumatyczna -0.4...0.4bar Powietrze 0.001mbar 1.6kg

ADT912A Pneumatyczna -0.95...4bar Powietrze 0.001mbar 2.8kg

ADT914A Pneumatyczna -0.95...25bar Powietrze 0.1mbar 1.5kg

ADT916 Pneumatyczna -0.95...40bar Powietrze 0.1mbar 2.7kg

ADT917 Pneumatyczna -0.95...70bar Powietrze 0.1mbar 2.6kg

ADT918 Pneumatyczna -0.95...100bar Powietrze 0.1mbar 2.6kg

ADT919A Pneumatyczna -0.95...140bar Powietrze 0.1mbar 6.5kg

ADT920 Pneumatyczna -0.95...200bar Powietrze 0.1mbar 6.5kg

ADT925 Hydrauliczna -0.85...400bar Olej/woda 1mbar 1.7kg

ADT927 Hydrauliczna -0.85...700bar Olej/woda 1mbar 3.2kg

ADT928 Hydrauliczna 0...1000bar Olej/woda 1mbar 3.9kg

ADT936 Hydrauliczna -0.85...1000bar Olej 1mbar 16kg

ADT937 Hydrauliczna -0.85...1000bar Olej 1mbar 16kg

ADT938 Hydrauliczna -0.85...1000bar Woda 1mbar 16kg

ADT946 Hydrauliczna 0...1000bar Olej 1mbar 13kg

ADT949 Hydrauliczna -0.85...2800bar Olej 1mbar 16kg

ADT959 Hydrauliczna 0...2800bar Olej 1mbar 13kg

ADT960 Hydrauliczna 0...4200bar Olej 1mbar 13kg

ACSE Sp. z
 o.o.
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www.acse.pl


D
AT

A:
 1

1.
01

.2
02

3

Manometry cyfrowe, pompki kalibracyjne, kalibratory ciśnienia, temperatury i sygnałów 

ACSE Sp. z o.o., ul. Pachońskiego 2A, 31 - 223 Kraków, tel/fax +12 415 05 09, e-mail: biuro@acse.pl, http://acse.pl H-91

Rozdzielacze ciśnienia ze złączami ADT121 i ADT123

Rozdzielacze ciśnienia serii ADT121 i ADT123 przeznaczone są do zwiększenia ilości portów do podłączenia urządzeń kalibracyjnych. Rozdzielacze z 
serii ADT121 przeznaczone są do kalibracji urządzeń ciśnieniowych w zakresie ciśnienia do 200bar (za pomocą pompek pneumatycznych), natomiast 
rozdzielacze ciśnienia z serii ADT123 przeznaczone są do kalibracji urządzeń ciśnieniowych w zakresie do 1000bar (za pomocą pompek hydraulicz-
nych). Rozdzielacze ciśnienia ADT121 posiadają wbudowany filtr zapobiegający przedostawaniu się zanieczyszczeń podczas kalibracji urządzeń. 
Każdy rozdzielacz posiada cztery złącza do podłączenia testowanych przyrządów oraz jedno złącze do podłączenia rozdzielacza pompką kalibracyjną.

Rozdzielacze ciśnienia do pompek pneumatycznych ADT121 (-1...200bar)
Model Opis

ADT121-N 4 złącza z gwintem wewn. 1/4”NPT do podłączenia przyrządów testowych i złącze z gwin-
tem wewn. 1/4”NPT do podłączenia pompki kalibracyjnej.

ADT121-N2 4 złącza z gwintem wew. 1/2”NPT do podłączenia przyrządów testowych i złącze z gwin-
tem wewn. 1/2”NPT do podłączenia pompki kalibracyjnej.

ADT121-M 4 złącza z gwintem wew. M20x1,5 do podłączenia przyrządów testowych i złącze z gwin-
tem wewn. M20x1,5 do podłączenia pompki kalibracyjnej.

ADT121-B 4 złącza z gwintem wew. 1/4”BSP do podłączenia przyrządów testowych i złącze z gwin-
tem wewn. 1/4”BSP do podłączenia pompki kalibracyjnej.

ADT121-B2 4 złącza z gwintem wew. 1/2”BSP do podłączenia przyrządów testowych i złącze z gwin-
tem wewn. 1/2”BSP do podłączenia pompki kalibracyjnej.

Rozdzielacze ciśnienia do pompek hydraulicznych ADT123 (-1...1000bar)
Model Opis

ADT123-N 4 złącza z gwintem wew. 1/4”NPT do podłączenia przyrządów testowych i złącze z gwin-
tem wewn. 1/4”NPT do podłączenia pompki kalibracyjnej.

ADT123-N2 4 złącza z gwintem wew. 1/2”NPT do podłączenia przyrządów testowych i złącze z gwin-
tem wewn. 1/2”NPT do podłączenia pompki kalibracyjnej.

ADT123-M 4 złącza z gwintem wew. M20x1,5 do podłączenia przyrządów testowych i złącze z gwin-
tem wewn. M20x1,5 do podłączenia pompki kalibracyjnej.

ADT123-B 4 złącza z gwintem wew. 1/4”BSP do podłączenia przyrządów testowych i złącze z gwin-
tem wewn. 1/4”BSP do podłączenia pompki kalibracyjnej.

ADT123-B2 4 złącza z gwintem wew. 1/2”BSP do podłączenia przyrządów testowych i złącze z gwin-
tem wewn. 1/2”BSP do podłączenia pompki kalibracyjnej.ACSE Sp. z

 o.o.
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Zestaw adapterów i złączek ADT102

Adaptery z gwintem zewnętrznym 1/4NPT na różne inne przyłącza (25szt + walizka). Dostępne również adaptery ADT102 z innym gwintem (1/2NPT, 
1/4BSP, 1/2BSP, M20x1,5)

Model Opis Max
ciśnienie

Rysunek

ADT100-NPTM4-BSPM8 Adapter z gwintem zewn. 1/4NPT na gwint zewn. 1/8BSP. 1000bar

ADT100-NPTM4-BSPM4 Adapter z gwintem zewn. 1/4NPT na gwint zewn. 1/4BSP. 1000bar

ADT100-NPTM4-BSPM2 Adapter z gwintem zewn. 1/4NPT na gwint zewn. 1/2BSP. 1000bar

ADT100-NPTM4-BSPM3 Adapter z gwintem zewn. 1/4NPT na gwint zewn. 3/8BSP. 1000bar

ADT100-NPTM4-M10M Adapter z gwintem zewn. 1/4NPT na gwint zewn. M10x1 1000bar

ADT100-NPTM4-M14M Adapter z gwintem zewn. 1/4NPT na gwint zewn. M14x1,5 1000bar

ADT100-NPTM4-M20M Adapter z gwintem zewn. 1/4NPT na gwint zewn. M20x1,5 1000bar

ADT100-NPTM4-NPTM8 Adapter z gwintem zewn. 1/4NPT na gwint zewn. 1/8NPT. 1000bar

ADT100-NPTM4-NPTM4 Adapter z gwintem zewn. 1/4NPT na gwint zewn. 1/4NPT. 1000bar

ADT100-NPTM4-NPTM2 Adapter z gwintem zewn. 1/4NPT na gwint zewn. 1/2NPT. 1000bar

ADT100-NPTM4-NPTM3 Adapter z gwintem zewn. 1/4NPT na gwint zewn. 3/8NPT. 1000bar

ADT100-NPTM4-BSPF8 Adapter z gwintem zewn. 1/4NPT na gwint wew. 1/8BSP. 1000bar

ADT100-NPTM4-BSPF4 Adapter z gwintem zewn. 1/4NPT na gwint wew. 1/4BSP. 1000bar

ADT100-NPTM4-BSPF2 Adapter z gwintem zewn. 1/4NPT na gwint wew. 1/2BSP. 1000bar

ADT100-NPTM4-BSPF3 Adapter z gwintem zewn. 1/4NPT na gwint wew. 3/8BSP. 1000bar

ADT100-NPTM4-M10F Adapter z gwintem zewn. 1/4NPT na gwint wew. M10x1 1000bar

ADT100-NPTM4-M14F Adapter z gwintem zewn. 1/4NPT na gwint wew. M14x1,5 1000bar

ADT100-NPTM4-M20F Adapter z gwintem zewn. 1/4NPT na gwint wew. M20x1,5 1000bar

ADT100-NPTM4-NPTF8 Adapter z gwintem zewn. 1/4NPT na gwint wew. 1/8NPT. 1000bar

ADT100-NPTM4-NPTF4 Adapter z gwintem zewn. 1/4NPT na gwint wew. 1/4NPT. 1000bar

ADT100-NPTM4-NPTF2 Adapter z gwintem zewn. 1/4NPT na gwint wew. 1/2NPT. 1000bar

ADT100-NPTM4-NPTF3 Adapter z gwintem zewn. 1/4NPT na gwint wew. 3/8NPT. 1000bar

ADT100-HTK-4 Elastyczny przewód ciśnieniowy (ok. 1,5m) z gwintem zewn. 1/4NPT i szyb-
kie złącze z gwintem wew. 1/4NPT. 550bar

ADT100-HTK-4 Elastyczny przewód ciśnieniowy (ok. 1,5m) z gwintem zewn. 1/4NPT na 
szybkie złącze z gwintem wew. 1/2NPT. 68bar

ADT100-NPTM4-NPTF4RQ Kątowy adapter z gwintem zewn. 1/4NPT na szybkie złącze z gwintem wew. 1000bar

ADT100-NPTM4-BARB Adapter z gwintem zewn. 1/4NPT na króciec do podłączenia przewodów 
elastycznych. 10bar
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Zestaw adapterów i złączek dokręcanych ręką ADT103

Adaptery ze szybkimi złączami ADT103-NPT

Model Opis Max ciśnienie Rysunek
ADT100-NPTM4-NPTF8Q Adapter 1/4NPT zewn. na 1/8NPT wew. 1000bar

ADT100-NPTM4-NPTF4Q Adapter 1/4NPT zewn. na 1/4NPT wew. 1000bar

ADT100-NPTM4-NPTF2Q Adapter 1/4NPT zewn. na 1/2NPT wew. 1000bar

ADT100-NPTM4-BSPF8Q Adapter 1/4NPT zewn. na 1/8BSP wew. 1000bar

ADT100-NPTM4-BSPF4Q Adapter 1/4NPT zewn. na 1/4BSP wew. 1000bar

ADT100-NPTM4-BSPF3Q Adapter 1/4NPT zewn. na 3/8BSP wew. 1000bar

ADT100-NPTM4-BSPF2Q Adapter 1/4NPT zewn. na 1/2BSP wew. 1000bar

ADT100-NPTM4-M10FQ Adapter 1/4NPT zewn. na M10x1 wew. 1000bar

ADT100-NPTM4-M14FQ Adapter 1/4NPT zewn. na M14x1,5 wew. 1000bar

ADT100-NPTM4-M20FQ Adapter 1/4NPT zewn. na M20x1,5 wew. 1000bar

Adaptery ze szybkimi złączami ADT103-BSP

Model Opis Max ciśnienie Rysunek
ADT100-BSPM4-NPTF8Q Adapter 1/4BSP zewn. na 1/8NPT wew. 1000bar

ADT100-BSPM4-NPTF4Q Adapter 1/4BSP zewn. na 1/4NPT wew. 1000bar

ADT100-BSPM4-NPTF2Q Adapter 1/4BSP zewn. na 1/2NPT wew. 1000bar

ADT100-BSPM4-BSPF8Q Adapter 1/4BSPzewn. na 1/8BSP wew. 1000bar

ADT100-BSPM4-BSPF4Q Adapter 1/4BSP zewn. na 1/4BSP wew. 1000bar

ADT100-BSPM4-BSPF3Q Adapter 1/4BSP zewn. na 3/8BSP wew. 1000bar

ADT100-BSPM4-BSPF2Q Adapter 1/4BSP zewn. na 1/2BSP wew. 1000bar

ADT100-BSPM4-M10F8Q Adapter 1/4BSP zewn. na M10x1 wew. 1000bar

ADT100-BSPM4-M14F4Q Adapter 1/4BSP zewn. na M14x1,5 wew. 1000bar

ADT100-BSPM4-M20F2Q Adapter 1/4BSP zewn. na M20x1,5 wew. 1000bar

Adaptery ze szybkimi złączami ADT103-M20

Model Opis Max ciśnienie Rysunek
ADT100-M20M-NPTF8Q Adapter M20x1,5 zewn. na 1/8NPT wew. 1000bar

ADT100-M20M-NPTF4Q Adapter M20x1,5 zewn. na 1/4NPT wew. 1000bar

ADT100-M20M-NPTF2Q Adapter M20x1,5 zewn. na 1/2NPT wew. 1000bar

ADT100-M20M-BSPF8Q Adapter M20x1,5 zewn. na 1/8BSP wew. 1000bar

ADT100-M20M-BSPF4Q Adapter M20x1,5 zewn. na 1/4BSP wew. 1000bar

ADT100-M20M-BSPF3Q Adapter M20x1,5 zewn. na 3/8BSP wew. 1000bar

ADT100-M20M-BSPF2Q Adapter M20x1,5 zewn. na 1/2BSP wew. 1000bar

ADT100-M20M-M10FQ Adapter M20x1,5 zewn. na M10x1 wew. 1000bar

ADT100-M20M-M14FQ Adapter M20x1,5 zewn. na M14x1,5 wew. 1000bar

ADT100-M20M-M20FQ Adapter M20x1,5 zewn. na M20x1,5 wew. 1000bar
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Zestaw wysokociśnieniowych adapterów i złączek ADT104-HP

Adaptery z gwintem zewnętrznym 1/4HP (Autoclave M-250-C) na różne inne przyłącza (17szt + walizka)
Model Opis Max

ciśnienie
Rysunek

ADT100-HPM-M14F Adapter z gwintem zewn. 1/4HP na gwint wew. M14x1,5. 2500bar
ADT100-HPM-M20F Adapter z gwintem zewn. 1/4HP na gwint wew. M20x1,5. 2500bar
ADT100-HPM-BSP4F Adapter z gwintem zewn. 1/4HP na gwint wew. 1/4BSP. 2500bar
ADT100-HPM-BSP3F Adapter z gwintem zewn. 1/4HP na gwint wew. 3/8BSP. 2500bar
ADT100-HPM-BSP2F Adapter z gwintem zewn. 1/4HP na gwint wew. 1/2BSP. 2500bar
ADT100-HPM-NPT4F Adapter z gwintem zewn. 1/4HP na gwint wew. 1/4NPT. 1000bar

ADT100-HPM-NPT2F Adapter z gwintem zewn. 1/4HP na gwint wewn. 1/2NPT. 1000bar

ADT100-HPM-M14M Adapter z gwintem zewn. 1/4HP na gwint zewn. M14x1,5. 2500bar
ADT100-HPM-M20M Adapter z gwintem zewn. 1/4HP na gwint zewn. M20x1,5. 2500bar
ADT100-HPM-BSPM4 Adapter z gwintem zewn. 1/4HP na gwint zewn. 1/4BSP. 2500bar
ADT100-HPM-BSPM3 Adapter z gwintem zewn. 1/4HP na gwint zewn. 3/8BSP. 2500bar
ADT100-HPM-BSPM2 Adapter z gwintem zewn. 1/4HP na gwint zewn. 1/2BSP. 2500bar
ADT100-HPM-NPTM4 Adapter z gwintem zewn. 1/4HP na gwint zewn. 1/4NPT. 1000bar

ADT100-HPM-NPTM2 Adapter z gwintem zewn. 1/4HP na gwint zewm. 1/2NPT. 1000bar

ADT100-HPM-HPMM4 Adapter z gwintem zewn. 1/4HP na gwint zewm. 1/4HP. 2500bar
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Przewody ciśnieniowe ze złączami dokręcanymi ręką ADT100-HTK

Przewody ciśnieniowe z złączami dokręcanymi ręką ADT100-HTK zostały zaprojektowane w celu umożliwiania kalibracji przyrządów ciśnieniowych 
w dogodnym miejscu oraz dopasowanie jednego przyłącza procesowego do drugiego. Każdy przewód jest wyposażony w elastyczny wąż (ok. 1,5m) 
o ciśnieniu pracy do 550 barów (lub 1000 barów), który jest wyposażony z jednej strony w złącze męskie typu NPT, BSP lub M20x1,5, a z drugiej stro-
ny w szybkozłącze żeńskie z wybranym gwintem. Specjalnie zaprojektowane szybkozłącza Additel umożliwiają ręczne dokręcanie złącza bez użycia 
kluczy lub taśmy teflonowej. Elastyczne przewody do kalibracji ciśnienia z serii ADT100 są doskonałym dodatkiem do każdej pompki kalibracyjnej, 
manometru lub kalibratora ciśnienia.

ADT100-HTK- - -

Ciśnienie 8K Do 550bar
15K Do 1000bar

Przyłącza procesowe

NPTM4 Gwint zewn. 1/4NPT
NPTM2 Gwint zewn. 1/2NPT
BSPM4 Gwint zewn. 1/4BSP
BSPM2 Gwint zewn. 1/2BSP
M20M Gwint zewn. M20x1,5

Przyłącza procesowe szybkozłącza

NPTF2Q Gwint zewn. 1/2NPT
NPTF3Q Gwint zewn. 3/8NPT
NPTF4Q Gwint zewn. 1/4NPT
NPTF8Q Gwint zewn. 1/8NPT
BSPF2Q Gwint zewn. 1/2BSP
BSPF3Q Gwint zewn. 3/8BSP
BSPF4Q Gwint zewn. 1/4BSP
BSPF8Q Gwint zewn. 1/8BSP
M20FQ Gwint zewn. 1/8BSP
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Opis
ADT100-FLT-1K jest filtrem pneumatycznym z pułapką dla cieczy do 
stosowania w zakresie -1,0 do 70bar. Filtr ten jest idealny do pneuma-
tycznych układów pomiarowych lub kalibracji ciśnienia i zawiera łatwy 
w użyciu zawór spustowy do usuwania zabrudzeń, wilgoci i zanieczysz-
czeń. Do zastosowań hydraulicznych można zastosować filtr hydraulicz-
ny ADT100-FLT-10K o ciśnieniu stosowania do 700 bar. Gęstość filtra po-
woduje zatrzymywanie zanieczyszczeń o wielkości 0,07mm w filtrze, któ-
ry jest łatwy do czyszczenia i konserwacji. Każdy filtr jest dostępny z róż-
nymi połączeniami ciśnieniowymi, zaprojektowanymi w celu zaspokoje-
nia potrzeb najczęstszych aplikacji.

Filtr pneumatyczne ADT100-FLT-1K (do ciśnienia 70bar)
Zakres ciśnienia -1...70bar
Gęstość filtra 0.04mm
Temperatura pracy -10...50°C
Bezpieczne ciśnienie <83bar
Wymiary ∅30x127mm
Przyłącze procesowe 1/4NPT, 1/2NPT, 1/4BSP, 1/2BSP lub M20x1,5
Temperatura 
przechowywania -20...70°C

Materiał 304SS

Filtr hydrauliczny ADT100-FLT-10K (do ciśnienia 700bar)
Zakres ciśnienia -1...700bar
Gęstość filtra 0.07mm
Temperatura pracy -10...50°C
Bezpieczne ciśnienie <827bar
Wymiary 22x25x100mm
Przyłącze procesowe 1/4NPT, 1/2NPT, 1/4BSP, 1/2BSP lub M20x1,5
Temperatura 
przechowywania -20...70°C

Materiał 304SS

Sposób zamawiania
ADT100- -

Zakres 600 Do 70bar (pneumatyczny)
10K Do 700bar (hydrauliczny)

Przyłącza procesowe

N Gwint zewn. 1/4NPT i wewn. 1/4NPT
N2 Gwint zewn. 1/2NPT i wewn. 1/2NPT
B Gwint zewn. 1/4BSP i wewn. 1/4BSP

B2 Gwint zewn. 1/2BSP i wewn. 1/2BSP
M Gwint zewn. M20x1,5 i wewn. M20x1,5

Budowa

Wlot

Uszczelki

Okno

Uszczelki

Zawór

Filtr

Uszczelki

Wylot

ADT100-FLT-1KADT100-FLT-10K

Hydrauliczne i pneumatyczne filtry do układów kalibracji ciśnienia ADT100-
-FLT-1K i ADT100-FLT-10K

 � Zakres pracy dla filtra pneumatycznego: -1,0...70bar
 � Zakres pracy dla filtra hydraulicznego: -1,0...700bar
 � Łatwe w obsłudze
 � Dostępne przyłącza: 1/4NPT, 1/2NPT, 1/4BSP, 1/2BSP lub 

M20x1,5
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