
      

  

Pneumatická pumpa ADT917 

 
• Tlakový mechanismus s dlouhou 

ruční pákou 
• Přenosný, pouze 2,6 kg 
• Vysoká stabilita a jemná regulace 

nastavení 
• Minimální údržba 
• Ručně dotahovatelné přípojky 
• Kompaktní konstrukce ideální pro 

použití přímo v terénu nebo v 
laboratoři 

 
Pneumatická tlaková pumpa ADT917 je 
ruční pumpa určená k vyvinutí tlaku od 95% 
vakua do 70 barů.  
 
Vysoce kvalitní pumpa je určena pro jemné nastavení tlaku s rozlišením nastavení až 0,1 mbar. 
Speciálně konstruovaný uzavírací ventil udržuje během kalibrace co nejstabilnější tlak.  
 
Vestavěný odlučovač chrání pumpu před vlhkostí a nečistotami, což snižuje potřebu údržby. Zbytková 
vlhkost, která se do pumpy z testovaných zařízení dostává, se shromažďuje a při uvolnění tlaku se 
vypouští ven.  
 
Dvě ručně dotahovatelné rychlospojky instalované na pumpě umožňují snadné připojení a odpojení 
referenčního měřidla a zkoušeného zařízení pouze silou ruky – bez nutnosti použití nářadí a těsnící 
pásky.  
 
ADT917 je ideální pro aplikace vyžadující přesné tlakové zkoušky a kalibraci.  
 
Rozlišení tlaku 

10 Pa (0,1 mbar) 
Není potřeba žádný vysokotlaký ventil 

 
Medium 

Vzduch 
 
Vyvíjený tlak 

95% vakuum až 70 bar přetlak 
 
Materiál 

Rám a adaptéry: nerezová ocel 
Tělo pumpy: nerezová ocel/ hliník  
Těsnění: Buna-N 

 
 



Přípojky 
Ručně dotahovatelná rychlospojka pro testovaný i referenční tlakoměr (s vnitřním závitem). 
Přípojka pro testovaný tlakoměr: 1/4NPT female, 1/4BSP female nebo M20x1,5 female 
Přípojka pro referenční tlakoměr: 1/4NPT female, 1/4BSP female nebo M20x1,5 female 

 
Vysvětlivky zkratek: 

Female – vnitřní závit 
Male – vnější závit 

Rozměry 
Výška: 140 mm  
Základna: 315 mm x 198 mm 

 
Hmotnost 

2,6 kg 
 
Příslušenství (součást dodávky): 

O-kroužek: 20 ks 
 
Informace pro objednávání - tvoření modelového čísla  
(př.: ADT918-N): 
                                                                                                       Ručně dotahovatelná rychlospojka Additel 

ADT918               N                
          
Model:      
ADT681  Přesnost: 
ADT681IS N- 1/4NPT female     
  N2- 1/2NPT female     
  B-1/4BSP female      

 B2-1/2BSP female 
  M – M20 x 1,5 female         
          
Volitelné příslušenství: 
ADT102 Adaptéry a fitinky, 1/4 NPT male na různé vnitřní i vnější spojky utahované silou ruky (25 ks)   
ADT103 Adaptéry a fitinky, 1/4 NPT (1/2 NPT, 1/4 BSP, 1/2 BSP nebo M20 x 1,5) male na různé vnitřní 

rychlospojky utahované silou ruky (10 kusů)  
ADT100-HTK-8K Testovací tlaková hadice (1,5 m) pro až 1000 bar, s koncovkou male (1/4 NPT, 1/2 

NPT, 1/4 BSP, 1/2 BSP nebo M20) a na druhém konci s rychlospojkou female pro dotažení 
silou ruky 

9904-917 Kufřík pro pumpu 917 + 2 ks 681 tlakoměrů nebo 672 kalibrátorů 
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