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Zkušební technika
Zkušební přístroje pro vodovodní potrubí a nádrže
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Obj.č. 60203

Obj.č. 60200

RP 50-S / RP 50-S INOX 
Robustní a přesná zkušební pumpa pro tlakové 
zkoušky potrubních systémů a nádrží do 60 bar,  
splňuje nejvyšší požadavky

Profil produktu

VYUŽITÍ

Tlaková zkoušky vodou nebo olejem, vhodné pro potrubní systémy 
v obytných a komerčních stavbách i pro průmyslově využívané 
nádrže (do 60 bar). Lze doplnit manometrem s velmi podrobným 
měřítkem (0,1 bar) pro zkoušky do 16 bar

PŘEDNOSTI 

n	Vlečný ukazatel ukazuje nastavený tlak, takže lze snadno určit  
 pokles tlaku v systému 
n	Spolehlivé a precizní výsledky měření: dvojitý ventilový systém  
 (Twin Valve) umožňuje kontrolu pumpy i exaktní a detailní  
 nastavení tlaku
n Je možné obzvláště přesné měření: lze volitelně pořídit  
 i přídavný manometr s podrobnou stupnicí (stupně po 0,1 baru) 
n	Zkušební hadice s pancéřovanou vložkou zabraňuje  
 chybnému měření, které by mohlo vzniknout roztažením hadice  
 za provozu
n Typ 50-S: ocelová nádrž odolná vůči povětrnostním vlivům 
 a chladu s úpravou povrchu DURAMANT®

n	Typ 50-S INOX: kvalitní nerezová nádoba

TECHNICKÁ DATA

Zkušební a tlakový rozsah 0 - 60 bar, dělení po 1 bar  
  0 - 860 psi, dělení po 20 psi
  0 - 16 bar, dělení po 0,1 bar
Sací objem:  ca. 45 ml / zdvih
Objem nádoby:  12 l
Rozměry (d x š x v):  720 x 170 x 260 mm 
Přípojka:  R 1/2“
Nádrž RP 50-S:  ocel, s úpravou povrchu  
  DURA MANT®
Nádrž RP 50-S INOX:  ušlechtilá nerezová ocel

 Páka odolná proti zkroucení, s možností aretace

Díky ergonomické rukojeti slouží i k přepravě pumpy

Označení   kg g   Obj.č.   Označení kg g   Obj.č.  

Servisní balíček pro ventily RP 50-S  0,1 1 60201 Vysokotlaká hadice s přípojkou 1/4 - 1/2“ 490 1 R6112500
Dvojitá válcová vsuvka 1/2“ na 3/4“  0,1 1 60999 Příd. manometr 16 bar s vlečným ukazatelem R1/4“ 100 1 61316

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Označení  kg g      Obj.č.

Zkušební pumpa RP 50-S 8 1 4 60200
Zkušební pumpa RP 50-S INOX 8 1 4 60203
(ušlechtilá ocel)

Volitelné: Přídavný manometr 
s podrobným měřítkem po 0,1 baru

	 Nádrž odolná vůči povětrnostním 
vlivům a chladu

5 let záruky na prorezivění 
– s vrstvou DURAMANT® 

	 Zkušební hadice s pancéřovanou 
vložkou

 Přesná měření

  Přídavný manometr s podrobným 
měřítkem po 0,1 baru, volitený

Umožňuje velmi přesná měření 
pro rozpětí do 16 bar 
(obj.č. 61316)

Dvojitý ventilový systém 
umožňuje kontrolu pumpy 
i exaktní nastavení tlaku

Manometr lze překaliborvat na 
měřítko 0,1 bar!

INOX!


