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RP 30
Jednoduchá lehká zkušební pumpa 
pro tlakovou zkoušku do 30 bar

Profil produktu

VYUŽITÍ

Tlaková zkoušky vodou nebo olejem, vhodné pro potrubní systémy 
v obytných a komerčních stavbách i pro průmyslově využívané 
nádrže do 30 bar

PŘEDNOSTI

n	Zkušební hadice s pancéřovanou vložkou zabraňuje 
 chybnému měření, které by mohlo vzniknout roztažením hadice  
 za provozu
n	Nádrž je z umělé hmoty ABS - korozi a nárazu vzdorná, 
 s posíleným dnem

TECHNICKÁ DATA

Zkušební a tlakový rozsah 0 - 30 bar, dělení po 1 bar 
  0 - 440 psi, dělení 20 PSI
Sací objem: 16 ml / zdvih
Rozměry (d x š x v):  440 x 200 x 240 mm 
Přípojka:  R 1/2“
Nádrž:  umělá hm. ABS

Označení    Tlakový rozsah kg g   Obj.č.

Zkušební pumpa RP 30  do 30 bar 4,5 1 4 61130
Zkušební hadice  0,4 1  R6112500

Jednoduchá, lehká a praktická,  
pro běžné použití pro obytné 
stavby

Označení    Tlakový rozsah kg g    Obj.č.

Zkušební pumpa TP 25 do 25 bar 4,6 1 4 60250
Servisní balíček pro ventily TP 25  1  60251

Pro každodenní použití 
na staveništi  
- vejde se do každého auta

TP 25
Malá, ale robustní a přesná zkušební pumpa 
pro tlakovou zkoušku do 25 bar

Profil produktu

VYUŽITÍ

Tlaková zkoušky vodou nebo olejem, vhodné pro potrubní 
systémy v obytných a komerčních stavbách i pro průmyslově 
využívané nádrže do 25 bar

PŘEDNOSTI  

n	Spolehlivé a precizní výsledky měření: dvojitý ventilový systém  
 (Twin Valve) umožňuje kontrolu pumpy i exaktní a detailní 
 nastavení tlaku
n	Zkušební hadice s pancéřovanou vložkou zabraňuje 
 chybnému měření, které by mohlo vzniknout roztažením 
 hadice za provozu
n	Ocelová nádrž odolná vůči povětrnostním vlivům 
 a chladu s úpravou povrchu DURAMANT®

TECHNICKÁ DATA

Zkušební a tlakový rozsah 0 - 25 bar 
Sací objem: ca. 16 ml / zdvih
Rozměry (d x š x v):  380 x 215 x 156 mm 
Přípojka:  R 1/2“
Nádrž:  Ocel, s úpravou povrchu 
  DU RAMANT®  
  (5 let záruky na prorezavění)

Zkušební technika
Zkušební přístroje pro vodovodní potrubí & nádrže


