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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.
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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, L
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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 użytkownika
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