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ADT761                                                                                               

Automata nyomáskalibrátor 

 

ISMERTETŐ 

Elektromos pumpával és precíz nyomásszabályozással az ADT 761 hordozható automatikus nyomáskalibrátor ideális 

eszköz a nyomásmérők, távadók és kapcsolók kalibrálására. A hordozható készülék ideális a terepi munkákhoz, ahol a 

súly és a könnyű kezelhetőség mellett az akkumulátoros üzemmód is fontos szempont. 

Kalibrátorunk előállítja a 90%-os vákuum és 40 bar túlnyomás közötti terhelést 0,02 – 0,05% végértékre vonatkoztatott 

pontossággal. A nyomástartás stabilitása kiemelkedő, 0,005% a végértékre vonatkoztatva. Széles méréstartomány 

lefedéséhez a rendelkezésre álló kínálatból 2 beépített modul választható. 

ADT 761 LLP speciális kalibrátor automatikusan állít elő kis nyomásokat egészen az alsó 2,5 mbar nyomástartományon 

belül is. 

Az ADT 761 BP készüléket barometrikus nyomásmérők kalibrálására tervezték. Az alkalmazott kvarc nyomásérzékelő 

0.01% (végértékre vonatkoztatott) pontosságot biztosít a készüléknek. 

A külön kapható 160-as sorozatú nyomásmodulokkal 10 000 psi (700 bar) értékig 0,025% végértékre vonatkoztatott 

pontossággal végezhetünk méréseket. 

 Automatikus nyomáselőállítás  

2,5 mbar - 40 bar határok között 

 0,02 – 0,05 %FS pontosság 

 Két önálló nyomásmodul 

 Hordozható (5,6 kg) 
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Ezen felül a kalibrátor rendelkezik HART protokoll szerinti kommunikációs képességgel, távadók táplálásához 24V 

feszültség kimenettel, továbbá képes a távadók mA vagy feszültség jelét fogadni és megjeleníteni. Csúcstechnológiás 

képességei végre elhozták az automatikus kalibrálás lehetőségét a terepi munkavégzés területén. 

TULAJDONSÁGOK 

 Nyomástartomány  

 Nyomásgenerálás és automatikus szabályzás 90%-os vákuum és 40 bar túlnyomás között 

 Nyomásmérés külső modullal (ADT160 sorozat) 700 bar túlnyomásig 

 Pontosság 

 0,02%FS  

 Hőmérséklet kompenzáció 

 Nyomástartás stabilitás 

 0,005%FS 

 Automatikus teszt programok 

 Automatikus nyomáskalibrálás több lépcsőben nyomásmérő órákon, a mérőeszköz értékének kézi bevitelével 

 Automatikus nyomáskalibrálás mA vagy feszültség kimenetű távadókon 

 Automatikus kalibrálás nyomáskapcsolókon, kapcsolási pontok tárolásával 

 Task készítés különböző konfigurációkra és ezek tárolása későbbi felhasználásra 

 Könnyű használat 

 Egyszerű, áttekinthető kezelőfelület  

 Menü vezérelt funkciók, gyorsgombokkal 

 Elektronikus jel szimuláció és mérés 

 mA vagy V mérés 0,01% RD + 0,005%FS pontossággal 

 Forrás 0 - 22mA között loop teszteléshez 

 24 VDC loop táplálás távadókhoz 

 Téves kezelés elleni védelem 

 30V feszültségig védelem a bemeneteken helytelen bekötés esetén 

 Kijelző 

 7" LCD színes képernyő (800 x 480 pixel) 

 Dokumentálás és adatgyűjtési képesség 

 Task menedzsment képességek: létrehozás, módosítás, tárolás, futtatás 

 Belső memória 120 task tárolásához 

 Hart kommunikációs protokoll 

 HART képességel bíró műszerek támogatása 

 Tölthető akkumulátor 

 Tölthető akkumulátor akár 8 órás helyszíni használatot tesz lehetővé újratöltések között 

 Szivárgástest 

 Szivárgásteszt használatával egy nyomástartó rendszeren  a nyomás időbeni változása követhető le 
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 Csővezeték védelme 

 Figyelmes csővezeték tervezés segít megelőzni az esetleges elzáródás vagy belső szivárgás lehetőségét 

 Hordozható 

 Mindössze 5,6 kg súlyu üzemkész állapotban 

 Többnyelvű kezelőfelület 

 Angol, német, francia, spanyol, portugál, egyszerűsített kínai nyelv válastható menüből 

 NIST visszavezetett vagy ISO17025 akkreditált kalibrálással 

 NIST alapesetben a csomag része, ISO17025 akkreditált kalibrálás kérésre 

 Nyomáscsatlakozás 

 4 mm-es csonk nyomáskivezetéshez 

 2x 1/4 BSP belső menetes csatlakozó, kézi gyorsszorítóval a külső állványon 

 Elektomos csatlakozás 

 4 mm-es banándugós csatlakozók 

 Adattárolási kapacitás 

 120 mérési eredmény fájl 

 Választható mértékegységek 

 Pa, kPa, MPa, psi, bar, mbar, inH2O@4°C, mmH2O@4°C, inHg@0°C, mmHg @0°C, kgf/cm2 

 Elektomos kapacitás 

 Akkumulátor: újratölthető Li-ion Polymer akkumulátor (szállítás része) 

 Akkumulátoros üzemidő: akár 8 órás használat 

 Újratöltési idő: kb. 3 óra 

 Külső tápfeszültség: 110/230V AV, hálózati adapterről (szállítás része) 

 Európai megfelelőség 

 CE megfelelő 

 Garancia 

 18 hónap 

     

http://www.metriso.hu/


H-1173 Budapest, Pesti út 237/F (Home Center) ▪ Tel./Fax: +36 1/257-7657 ▪ www.metriso.hu 

 

SPECIFIKÁCIÓ 

 Nyomástartományok 

 Elektomos mennyiségek mérése 

 Tartomány Felbontás Pontosság 

Feszültségmérés ±30,0000V 0,1mV ±(0,01%RD + 0,005%FS) 

Árammérés ±30,0000mA 0,1uA ±(0,01%RD + 0,005%FS) 

Áram forrás 0,000 ... 22,000mA 1uA ±(0,02%RD + 0,01%FS) 

Kapcsoló állapot Kapocsfeszültség mérés 3V és 24V között (nyit/zár) 

DC 24V tápfeszültség 24V ± 0.5V, max. 50 mA 

 

Megnevezés Típus Nyomás-

tartomány 

Modul 1 Modul 2 

Kisnyomású / 

differenciál 

nyomás 

kalibrátor 

ADT761-LLP -25...+25 mbar -2,5 +2,5 mbar 0,05 %FS -25...+25 mbar 0,05 %FS 

ADT761-D -0,95...+1 bar -25...+25 mbar 0,05 %FS -0,95...+1 bar 0,05 %FS 

Relatív 

túlnyomás 

ADT761-L -0,95...+7 bar -0,95...+2,5 bar 0,02 %FS 0...+7 bar 0,02 %FS 

ADT761-M -0,90...+25 bar -0,9...+2,5 bar 0,02 %FS 0...+25 bar 0,02 %FS 

ADT761-H -0,90...+40 bar -0,9...+2,5 bar 0,02 %FS 0...+40 bar 0,02 %FS 

Relatív 

túlnyomás / 

Abszolut 

nyomás 

ADT761-LA -0,95...+7 bar -0,9...+2,5 bar 0,02 %FS -0,95...+7 bar 0,02 %FS 

0,05... 8 bar 

absz. 

0,05... 3,5 bar 

absz. 

0,03 %FS 0,05... 8 bar 

absz. 

0,025 %FS 

ADT761-MA -0,90...+25 bar -0,9...+2,5 bar 0,02 %FS -0,9...+25 bar 0,02 %FS 

0,1... 26 bar 

absz. 

0,1... 3,5 bar 

absz. 

0,03 %FS 0,1... 26 bar 

absz. 

0,025 %FS 

ADT761-HA -0,90...+40 bar -0,9...+2,5 bar 0,02 %FS -0,9...+40 bar 0,02 %FS 

0,1... 41 bar 

absz. 

0,1... 3,5 bar 

absz. 

0,03 %FS 0,1... 41 bar 

absz. 

0,025 %FS 

Barometrikus 

nyomás 

ADT761-BP 100...1200 hPa 100...1200 hPa 0,01 %FS N/A N/A 

Pontosság 1 évre vonatkozik (beleértve a stabilitást is) kivéve az ADT761-LLP típust, ahol a kalibrálási pontosság  

0,05 %FS és az éves stabilitás további 0,05 %FS. 

Az Additel 761 kalibrátorokhoz használhatóak az ADT160 sorozatú külső modulok, amelyek vákuum, relatív túlnyomás és 

abszolút nyomás mérésére képesek a -1 ... + 700 bar tartományban. Pontosságuk 0,025 %FS, amely tartalmazza a 

hőmérséklet kompenzációt -10...50 °C tartományban, az 1 éves stabilitást és a kalibrálási pontosságot is. Az elérhető 

ADT160 sorozatú külső modulokról kérje tájékoztatónkat. 
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Tartozékok (szállítás része) 
ADT106-N  
ADT106-B  

vagy ADT106-M 
Külső nyomáspad, 2 portos 

 
1 db 

 
9818 

110V/220V külsőhálózati 
adapter 

 
1 db 

 
9722 

 
Tölthető Li-ion 
akkumulátor 

 
1 db 

 
9022 

Mérővezeték 
3 pár 

 
9020 

Rövidrezáró vezeték 
2 db 

 
9907 

HordozótáskaADT761 
kalibrátorhoz és 

tartozékaihoz 

 
1 db 

 

 

Rendelhető tartozékok 
ADT100-761-4N Nyomásvezeték 1,5 m flexibilis 

csővel, 4 mm átmérő, 1/4 NPT 
belső menetes kézi 
gyorscsatlakozóval 

 
ADT100-761-4B Nyomásvezeték 1,5 m flexibilis 

csővel, 4 mm átmérő, 1/4 BSP 
belső menetes kézi 
gyorscsatlakozóval 

 
ADT106-N Külső nyomáspad 2 db 1/4 NPT 

belső menetes kézi 
gyorscsatlakozóval 

 
ADT106-B Külső nyomáspad 2 db 1/4 BSP 

belső menetes kézi 
gyorscsatlakozóval 

 
ADT160 Nyomásmodul, külső 

 
9060 Külső nyomásmodul csatlakoztató 

kábel  
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