
Po 40 letnim doświadczeniu w dziedzinie produkcji 
aparatury dla przemysłu oraz sprzedaży ponad
70 tysięcy testerów różnego typu na całym świecie, 
ATEQ  proponuje nowy typ kompaktowego detektora 
nieszczelności odpowiadającego wymogom odbiorców : 
ATEQ F620. 
Zastosowano nowe moduły elektroniczne, 
pneumatyczne, nowy interfejs użytkownika, nowe 
akcesoria i funkcje, dla  dostarczenia odbiorcom 
przemysłowego detektora nieszczelności spełniającego 
warunki  szybkiego i pewnego pomiaru oraz łatwej 
i przyjaznej obsługi. Detektor nieszczelności ATEQ F620 
charakteryzuje się najlepszą relacją jakości 
i funkcjonalności do ceny. 

F620
Kompaktowy detektor 

nieszczelności



 Wymiary
Waga : 4 Kg
Wymiary : 
(LxHxG) 250x150x360 mm

  Interface
Duży kolorowy ekran,
SMART KEY : Przycisk 
programowalny do wyboru funkcji 
przez użytkownika 

  Zasilanie elektryczne 
24 VDC lub 90 - 260 V AC / 1,6 A 
(opcja)

 Zasilanie powietrzem
Sterowanie 4/6bar
.Powietrze czyste i suche
Klasa czystości powietrza 
(ISO 8573-1)

 Temperatura
Eksploatacja : + 10°C do + 45°C
Przechowywanie : 0°C do + 60°C

Charakterystyki:                                                                                      
 Aplikacje : 

Motoryzacja, przemysł AGD, 
medyczny, lotniczy, zbrojeniowy,
Komponenty elektroniczne, 
opakowania spożywcze i dla 
kosmetyków...

 Akcesoria:

Pulpit sterowniczy

Zawór Y

Software ATEQ (WinAteq 300)

Kalibrator przecieku

Wzorzec przecieku

Specjalizowane uszczelnienia

 Opcje :

9 wejść / 7 wyjść lokalnych

Reduktor elektroniczny

Podwójne ciśnienie testu

Automatyczna weryfikacja kalibracji

2 wyjścia pneumatyczne do 

sterowania zaworami lub siłownikami

6 wyjść 24 V programowalnych

Dla zewnętrznej automatyki
...

Zakresy pomiarowe                                                                                                            

 Pomiar spadku ciśnienia 
metodą róznicową, dla 
nadciśnienia i podciśnienia

 Różne zakresy pomiarowe       
(∆P)  : 50 Pa, 500 Pa lub 
5000 Pa

 128 programów

  2 języki (Angielski + drugi 
język do wyboru), szybka zmiana 
języka

 Kalibracja za pomocą wzorca i 
szybkozłączki na płycie czołowej 

 Środowisko :
Norma ROHS  

 Mod pomiaru :
• ∆P (Pa, 1/10 Pa)
• ∆P / t (Pa/s, 1/10 Pa/s)
• jednostki przecieku (mm3/s, 
cm3/s, cm3/min, cm3/h...)
• weryfikacja drożności
• inne funkcje zależne od aplikacji

  Komunikacja :
RS232 : drukarka/czytnik kodów
USB « slave » : nadzór
USB »master » : transfer do 
zewnętrznej pamięci (USB)- 
parametry, wyniki,  statystyki...
Opcja : profibus, devicenet, 
profinet. 
Ethernet/IP lub USB « master » na 
płycie czołowej lub czytnik SD dla 
zapisu rezultatów.
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Dostępny w wersji szczelnej 
obudowy (IP54) F610 oraz 

obudowy 3U 19'' : F670.

Charakterystyki techniczne:                                                                                     

Pulpit sterowniczy

Kalibrator przecieku

Wzorzec przecieku

ZAKRES DOKŁADNOŚĆ ROZDZIELCZOŚĆ 
max

0-50 Pa +/- (1 % dP + 1 Pa) 0,1 Pa

0-500 Pa +/- (1 % dP + 1 Pa) 0,1 Pa

0-5000 Pa +/- (1 % dP + 1 Pa) 1 Pa

ZAKRES DOKŁADNOŚĆ ROZDZIELCZOŚĆ 
max

-1 < P < +1 bar +/- 1 % zakresu 0,1 % zakresu

1 < P < 5 bar +/- 1 % zakresu 0,1 % zakresu

5 < P < 10 bar +/- 1 % zakresu 0,1 % zakresu

10 < P < 20 bar +/- 1 % zakresu 0,1 % zakresu
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