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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 gniazdach
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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).
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