
D
AT

A:
 1

0.
01

.2
02

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

H-30 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

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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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
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