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Vysokotlaké a nízkotlaké zkušební zařízení

HD-ND2+2 (č. 471 000)
Stacionární vysokotlaké a nízkotlaké zkušení zařízení, model HD-ND2+2 ke 
zkoušení hasicích přístrojů a tlakových nádob. S integrovanou nádrží na vodu k 
plnění hasicích přístrojů nebo tlakových nádob pomocí ponorného čerpadla.

Rozsah vysokého tlaku se 2 zkušebními přípojkami:
Ke zkoušení lahví CO2, bombiček CO2 a hasicích přístrojů CO2, dýchacích lahví a 
potápěčských lahví, plynových lahví apod.

Rozměry (D x Š x V)  cca 450 x 1000 x 1900 mm
Rozměry zkoušených nádob  max. výška: 730 mm, Ø max.: 210 mm
Přípojka na vodu pro tlakové čerpadlo  1/2“ vnitřní závit s uzavíracím kuželovým  
 kohoutem
Elektrické zapojení  230 V, 50 Hz, 10 A
Přípojka tlakového vzduchu  8 – 10 barů  
 (podle maximálního zkušebního tlaku)
Barva  Modrý nebo šedostříbrný tepaný smalt

TECHNICKÉ ÚDAJE

Zkouška vysokého tlaku
Zařízení je vybaveno:
» 2 kusy vysokotlaké hadice (délka 0,8 m)
» Zásuvnou spojkou a po dvou 2 kusech  
 zásuvných adaptérů s velkým kónickým  
 nebo malým kónickým závitem CO2
» Uzavíratelnými ventily pro jednotlivou  
 zkoušku
» Pojistným ventilem proti přetlaku   
 zkušebního vedení
» Potrubí z vysokotlakých ermetových  
 trubek
» Vysokotlaké čerpadlo poháněné   
 stlačeným vzduchem
» Odpojitelná indikace tlaku pomocí
 vysokotlakého manometru  
 (0 – 600 barů)
» Automatické vypnutí při dosažení
 požadovaného zkušebního tlaku
 pomocí vysokotlaký manometr

Rozsah nízkého tlaku se 2 zkušebními 
přípojkami:
Ke zkoušení nádob hasicích přístrojů
a tlakových nádob do max. 30 barů.

Nízkotlaká zkouška
Zařízení je vybaveno:
» 2 kusy nízkotlaké hadice (délka 0,8 m)  
 s násuvnou spojkou
» 2 kusy univerzální nízkotlaký adaptér
» Uzavíratelné ventily pro jednotlivou  
 zkoušku
» Pojistný ventil proti přetlaku zkušebního  
 vedení
» Nízkotlaké čerpadlo poháněné   
 stlačeným vzduchem
» Odpojitelná indikace tlaku pomocí
 nízkotlakého manometru (0 - 40 barů)
» Automatické vypnutí při dosažení
 požadovaného zkušebního tlaku
 pomocí nízkotlakého manometru

Volitelné příslušenství za příplatek:
» Digitální tlakoměr
» Vybavení bezpečnostním kotoučem


